
Projectavond… 
Vorige week woensdagavond liep ongeveer 
het hele dorp uit voor de kijkavond. Wat 
was er een enorme belangstelling! Voor de 
kinderen, die zulke prachtige dingen ge-
maakt hadden, was dit natuurlijk een 
enorme opsteker. Voor ons als team was 
het ook heel fijn om te merken hoe be-
trokken u op uw (klein)kinderen bent. Wij 
voelen ons door u gesteund en gewaar-
deerd. Hartelijke dank voor uw positieve 
woorden en blijken van waardering. We 
hebben het heel graag gedaan. En dan nog 
wat: groep 4/5 heeft met haar frietjes 
maar liefst €179,- opgehaald voor het Ro-
nald MacDonald Fonds. Als compliment 
voor de groep gaan ze binnenkort een ijsje 
halen bij de Mac op kosten van de school. 
 

Ongeluk… 
Juf Janny is vorige week dinsdag op school 
gevallen. Ze was bezig om voor het pro-
ject e.e.a. op te hangen en ze viel onge-
lukkig genoeg op haar elleboog. Hierdoor 
brak ze haar onderarm op twee plaatsen. 
Aanstaande woensdag staat de operatie 
hiervoor gepland. Voorlopig, en volgens de 
dokter zelfs het eerste jaar, zal Janny geen 
werkzaamheden kunnen verrichten. We 
vinden dit echt heel erg voor Janny. We 
wensen haar een voorspoedig herstel toe. 
 

Overblijven… 
We hebben Bianca van Eck bereid gevon-
den om de overblijftaken van Janny over 
te nemen tot de zomervakantie. Wanneer 
u dus uw kind(eren) wilt doorgeven voor 
overblijven hebben we vanaf vandaag 
daarvoor een nieuw telefoonnummer: 06-
55166090. Graag de dag ervoor doorge-
ven, uitzonderingen daargelaten. We zijn 
enorm blij dat Bianca zich hiervoor wil in-
zetten! Bij dezen: hartelijke dank! 
 

Conciërge… 
Nu Janny uit de running is, zoek ik iemand 
die haar wil vervangen. Liefst iemand uit 
het dorp, want dat is wel zo praktisch. 
Lijkt het u wat om in een baan als conciër-
ge aan de slag te gaan? Of wilt u daar ge-
heel vrijblijvend met mij over doorpraten? 
Bel me gerust. De baan bestaat uit diverse 
werkzaamheden en het lijkt me een hele 

leuke en afwisselende baan. Het aantal uren 
is bespreekbaar. We zoeken iemand die de 
grondslag van de school onderschrijft. Ik ben 
benieuwd wie hierover met mij in gesprek 
wil. Zie dat niet meteen als een sollicitatie, 
maar als een verkenning. 
 

Herinnering… 
Morgen komt de fotograaf. Naast de klassen-
foto’s en portretfoto’s maken we ook broers-
en zussenfoto’s. Wanneer u nog een kleintje 
thuis heeft mag u die meenemen en die kan 
tussen de middag vanaf 12.00 uur in het 
speellokaal met de schoolgaande broers en 
zussen op de gevoelige plaat vastgelegd wor-
den. 
 

Struintochten… 
Verschillende groepen uit de midden– en bo-
venbouw hebben onder leiding van een gids 
een struintocht gewandeld in de uiterwaar-
den. Zo’n gids laat dingen zien, die je zelf 
niet zomaar ziet. Hij leerde de kinderen goed 
kijken en observeren. Je moet ogen krijgen 
om de natuur te zien. Dat geldt trouwens 
voor meer dingen dan alleen de natuur… 
 

Groepsindeling… 
We hebben het Formatieplan voor het cur-
susjaar 2019-2020 rond. Vanmiddag leggen 
we er tijdens de personeelsvergadering de 
laatste hand aan. Deze week krijgt u via de 
mail de groepsindeling en welke leerkrachten 
er voor welke groep staan. Wanneer dat vra-
gen oproept, of u heeft behoefte om daar-
over met ons in gesprek te gaan, schroom 
niet en kom gerust.  
 

Website… 
Kijkt u weleens op de website? Vandaag ko-
men er weer een paar fotoseries op van de 
projectavond en van de sportdag.  
 

Vrij... 
Volgende week donderdag en vrijdag is de 
school gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag. We 
wensen u goede dagen toe. 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
 
PS: Vrijdag over zes weken is het al weer zomervakan-
tie. Wij vliegen daarheen... 
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