
Schoolgids… 
Vandaag krijgen alle oudsten per gezin 
een splinternieuwe schoolgids mee naar 
huis. Hierin leest u alles wat te maken 
heeft met onze school. Hopelijk voorziet 
het in een behoefte. Bewaar hem ergens, 
dat is altijd makkelijk als je eens vrij wilt  
vragen, of je wilt iets even nakijken. Ach-
terin staan nu ook van alle collega’s de 
mailadressen. Dat kan ook praktisch zijn. 
 

Voorschool… 
Vorige week was er een goed bezochte ou-
deravond. We gingen als ouders in ge-
sprek met Kibeo, de nieuwe aanbieder van 
de peutergroep, onze voorschool. Bij een 
overname komen helaas problemen, zo 
ook hier. Er wordt door Kibeo aan gewerkt 
om het zo goed mogelijk op te lossen. Ho-
pelijk gaat dat ook lukken. U kunt voor al 
uw vragen bellen naar de klantenservice 
van Kibeo. Mocht u er met hen niet uitko-
men, dan ben ik beschikbaar. U mag dan 
op mij schieten. Ik wil dan echt kijken of ik 
het misschien kan regelen of uitleggen. 
Met de overname hebben we bedongen 
dat de prijs per uur voor bestaande afne-
mers niet duurder wordt. Dat dit nu toch 
zo lijkt, komt omdat u wellicht meer uren 
afneemt, en doordat wij twaalf maanden 
factureerden, en Kibeo factureert 10 
maanden. Misschien zit daar ook soms de 
knoop. De juffen zijn wel erg lief hè…?! 
 

Overblijven… 
Juf Janny mag van de ARBO-arts weer bij 
het overblijven aanwezig zijn. Daar zijn we 
heel blij mee. We hebben nog wel behoef-
te aan een paar overblijfmoeders om zo af 
en toe een keertje in te vallen. Is dat iets 
voor u? U hoeft niet perse kinderen op 
school te hebben. U mag ook vrijblijvend 
met juf Janny een babbeltje maken om 
enthousiast te worden. Of een keertje vrij-
blijvend meedraaien?    
 

Zendingsgeld… 
Elke maandagmorgen mogen de kinderen 
geld meebrengen voor het goede doel. Het 
hoeft niet veel te zijn. Het gaat erom dat 
we onze kinderen leren delen met onze 
naaste. Dan is €0,20 of €0,50 meer dan 
genoeg. We hebben een paar sponsorkin-

deren via Woord & Daad. Zij kunnen dankzij 
uw wekelijkse zendingsgeld naar school en 
ze krijgen dagelijks een goede maaltijd. 
 

Zwemmen… 
Denkt u na over zwemles voor uw kind? Kijk 
eens in de schoolgids wat hierover geschre-
ven staat. U kunt bij mij zwemformulieren 
ophalen. 
 

Geboren… 
Bij juf (Betty) Van Helden is een gezonde 
dochter geboren. Ze heet Jenthe. We wensen 
deze ouders iets toe wat we allemaal tekort 
komen: wijsheid. En die nu wijsheid ont-
breekt, dat we dat dan van Hem zouden be-
geren Die de opperste Wijsheid is... 
 

Verkiezingen… 
Eind vorige week kreeg uw kind een stembil-
jet mee voor de verkiezing van de Medezeg-
genschapsraad. U mag stemmen. Het is goed 
dat er een paar ouders zijn die zich beschik-
baar stellen. 
 

Kleurplaat… 
Ik heb al een heel stapeltje mooie kleurpla-
ten uit de schoolkrant teruggekregen. Ik ben 
nog aan het nadenken over een mooie prijs. 
En als je hem nog thuis hebt liggen, mag je 
hem nog inleveren. 
 

Foutje… 
Het is door weinigen opgemerkt, maar in de 
vorige nieuwsbrief heb ik me verschreven. Ik 
heette de nieuwe juffen welkom, waaronder 
juf Admiraal van groep 3. Alleen zo heet ze 
helemaal niet! Ze heet juf Ammeraal. Maar 
ja, koning, keizer, schoolmeester, admiraal, 
vergissen doen we ons soms allemaal... 
 

Het weer… 
Ze geven deze week prachtig zomerweer op. 
Dat is ontzettend fijn voor de kinderen. We 
zullen daar op school rekening mee houden. 
U mag uw kind gerust een extra flesje drin-
ken of water meegeven. Geen punt. 
 

Gas erop… 
We zijn inmiddels in de tweede schoolweek 
en we zijn hard aan het werk. Die eerste 
maanden van het schooljaar zijn zo effectief. 
Vraagt u thuis ook hoe het ging? En zet u uw 
kind(eren) thuis actief aan het lezen? 
 
Vriendelijke groet, Meester Roest 
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