
Aanmelding leerlingen… 
Wanneer u nog een peuter thuis heeft, dan 
wil ik u vriendelijk vragen deze aan te 
melden op school. Ik zie graag die kin-
deren aangemeld die tussen nu en D.V. 1 
oktober 2021 vier jaar worden. U kunt 
hiervoor een inschrijfformulier bij mij op-
halen, of even via een oudere broer of zus 
laten ophalen bij mij. I.v.m. de groepsin-
deling voor het volgende cursusjaar is dit 
voor ons heel belangrijk. Woont er bij u in 
de straat nog iemand met jonge kinderen? 
Of in de familie? Zegt het voort, zegt het 
voort… Nieuwe ouders mogen mij bellen 
om een afspraak te maken voor een 
(vrijblijvende) kennismaking d.m.v. een 
rondleiding en inschrijving. Bedankt voor 
uw medewerking. 
 

Vrije middag… 
Het duurt nog even, maar op maandag 9 
maart hebben wij de viering gepland van 
de bestuurlijke fusie met de school van 
Poederoijen. Hiervoor hebben wij een   
middag- en avondprogramma georgani-
seerd. De school is daarom maandagmid-
dag 9 maart gesloten. Bij wijze van hoge 
uitzondering. 
 

Stadskasteel… 
De kleutergroepen gaan deze weken alle-
maal op excursie naar een kasteel. En nog 
heel dichtbij ook: het Stadskasteel in Zalt-
bommel. De kinderen worden meegeno-
men op een ontdekkingstocht door het 
museum. Door goed om je heen te kijken 
en opdrachten uit te voeren leer je van al-
les over verzamelingen. Waarom verzame-
len we spullen van vroeger? Hoe laat een 
museum deze voorwerpen zien? 
Op de Fiepzaal gaan ze zelf een expositie 
maken en een spel doen. Wat hoort er bij 
elkaar? In het MuseumAtelier gaan de 
leerlingen zelf creatief aan het werk. Ze 
leren hierbij over vormen en kleuren orde-
nen, ritme en patronen. We maken afdruk-
ken met verf en maken een harmonica ex-
positie-boekje, een kleine leporello. Leuk! 
 

Gastlessen… 
Er gebeurt van alles. Onlangs heeft de 
middenbouw een gastles gehad over stam-
bomen. Heel interessant. Pluizen in je 
voorgeslacht. Wat weten we daar eigenlijk 

van? We hebben ook actieve (groot)ouders. 
Verschillende moeders hebben kook les ge-
geven. En dat smaakt allemaal heel aardig. 
In groep 7 is de eerste ‘techniekopa’ gestart. 
Dhr. Den Otter is met een groepje kinderen 
uit groep 7 aan het zagen en timmeren. We 
zijn op zoek naar nog meer van zulke gewel-
dige mensen. Lijkt het u leuk om af en toe 
met een groepje kinderen iets rondom tech-
niek te doen? Lampje aanleggen, fietsband 
plakken, muurtje metselen. Iets wat u zelf 
aanspreekt? Kom er anders vrijblijvend met 
mij even over praten. Echt waar: werken 
met kinderen verruimt uw geest. Er moeten 
toch opa’s van achter de geraniums te halen 
zijn? Of heeft u die bloempotten ook al niet 
meer? Hartelijk welkom! 
 

Teamscholing… 
Wij zijn een lerende organisatie. Dat geldt 
niet alleen de kinderen. Ook wij als leer-
krachten doen jaarlijks aan een stuk scho-
ling. Alle collega’s hebben ook een Persoon-
lijk Ontwikkel Plan (POP) waarin ze beschrij-
ven aan welke doelen ze voor zichzelf wer-
ken. Ik sta ingeschreven in het Schoollei-
dersregister. Dat betekent voor u dat deze 
school een Registerdirecteur heeft. Voor mij 
betekent dit dat ik qua ontwikkeling aan be-
paalde voorwaarden mag voldoen. Daarvoor 
moet je geaccrediteerd blijven. 
Afgelopen donderdagmiddag hadden de kleu-
terjuffen een scholingsmiddag rondom moto-
riek bij kleuters binnen onze Leerlijnen Jonge 
Kind. Aanstaande woensdagmiddag hebben 
de collega’s van groep 3 t/m 8 een cursus 
over Effectieve Directe Instructie. 
 

Vacature… 
Juf Annerieke, onze RT-juf, heeft per 1 maart 
een andere baan. Wat dichter bij huis. Wij 
vinden dat fijn voor haar, maar jammer voor 
ons. We zullen u missen! Hartelijke dank 
voor alles wat u voor de kinderen deed! 
 

Cito– toetsen… 
Deze weken vindt de afname plaats van de 
Cito toetsen voor de vakken Rekenen, Spel-
ling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen. 
Op de website www.Leestrainer.nl is dit alle-
maal thuis te oefenen. Hoeft niet, mag wel. 
Stuurt u ze op tijd naar bed? Dan heeft u ook 
nog wat aan uw avond… 
 

Vriendelijke groet,   Meester Roest 
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