
Een ouderwetse nieuwsbrief… 
Normaal zou u dan toch een papieren ver-
sie in handen hebben. Niets lijkt meer zo-
als het was. En toch… wat staat de zon de-
ze dagen toch heerlijk en onbewogen te 
stralen. En wat is de hemel blauw. Zeld-
zaam ongewoon. De dichter van Psalm 19 
zingt erover: 

Het ruime hemelrond 
Vertelt met blijden mond, 
Gods eer en heerlijkheid 

De heldere lucht en ’t zwerk 
Verkondigen Zijn werk 

En prijzen Zijn beleid...  
 

Thuisonderwijs… 
Wij hopen als team dat e.e.a. thuis goed 
verloopt. Wellicht vragen we teveel van de 
kinderen, misschien wel te weinig. Is de 
ondersteuning door de leerkrachten af-
doende of moet het anders? D.m.v. een 
enquête horen we graag uw mening. Vult 
u hem ook in? De link staat in deze mail. 
De uitkomsten hiervan willen we t.z.t. met 
u delen. We krijgen trouwens hele bemoe-
digende reacties van ouders. Dat doet ons 
echt goed! En we missen de kinderen zo... 
 

Microsoft Teams… 
Vandaag of morgen krijgt u van de leer-
kracht een mail met een inlog per kind om 
deel te gaan nemen aan Microsoft Teams. 
Dit is een omgeving waarin we met de he-
le groep tegelijk met elkaar in contact 
kunnen komen. De kinderen kunnen de juf 
dan zien en ‘live’ vragen stellen. Groep 5 
en 6 starten hiermee als een soort pilot. 
De andere groepen volgen. Het vraagt van 
de collega’s een behoorlijke doordenking. 
Hoe pakken we het aan, wat doen wel en 
wat niet? Lukt het praktisch en technisch? 
We gaan er gewoon mee starten en we 
zullen best tegen dingen aanlopen. Mail of 
chat via Microsoft Teams gerust met de 
leerkrachten. Dat wordt alleen maar ge-
waardeerd. Met elkaar kunnen we zorgen 
voor een passend aanbod. En als het even 
niet meer lukt thuis, maak er dan ook niet 
direct een probleem van. Voor de kinderen 
is het ook allemaal spannend en wennen. 

 

Techniek… 
Groep 8 gaat mee doen met een techniek-
wedstrijd. Samen met 20 andere scholen 
uit de regio en uit de Betuwe gaan ze aan 

de slag met het ontwikkelen van een molen. 
De opdracht is om dit te koppelen aan duur-
zaamheid. 
In groep 7 was er een opa heel enthousiast 
vogelhuisjes aan het maken met de leer-
lingen. Daarvan hebben ze genoten! 
 

Intern Begeleider… 
Vanaf vandaag, maandag 23 maart, is juf 
Corrie Aalberts weer gestart. Haar verlof zit 
er op. We wensen haar een goede start als 
IB-er van de onderbouw. Als u met een be-
paalde vraag zit, dan mag u haar naast de 
leerkracht altijd benaderen. Ze is er voor... 

 

Verkeersouder… 
We hebben een nieuwe verkeersouder in de 
persoon van mevr. Van Genderen uit de 
Nieuwstraat. Fijn dat u deze rol wilt oppak-
ken. Samen met onze bevlogen andere ver-
keersouder dhr. Van der Kaa moet dat wel 
lukken. Veiligheid in het verkeer rondom de 
school is een thema dat blijvend aandacht 
verdient.  
 

Verkeersexamen… 
Groep 7 is druk aan het oefenen geweest 
omdat deze leerlingen binnenkort verkeers-
examen zouden hebben. Een theoretisch ge-
deelte in de klas en een praktisch gedeelte in 
Zaltbommel. Daar gaan ze een parcours fiet-
sen en worden ze ‘gekeurd’. Het staat ge-
pland op woensdag 8 april. Dit is tot nader 
orde uitgesteld. 
 

Meeleven… 
Meester Gelderman is al ruime tijd wegens 
ziekte niet op school. Alle onderzoeken heb-
ben plaatsgevonden. De definitieve uitslag is 
dat de meester lijdt aan de ziekte ALS. Dege-
nen die een beetje weten wat dit inhoudt, 
zullen begrijpen dat dit een heel aangrijpen-
de boodschap is. We wensen de meester, en 
ook zijn vrouw, hierin al het nodige toe. 
 

LIO… 
Meester Vat (groep 5) en juf Van Esch (groep 
6) zijn bezig met hun afstudeerstage. Dat 
betekent dat zij een periode van 4 à 5 weken 
volledig voor de klas staan. We zien hen bei-
den genieten van het vak en van de kin-
deren. We wensen jullie een leerzame en 
mooie stageperiode toe, ook nu het veelal 
digitaal moet gebeuren. 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest  
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