
Als vanouds… 
Tenminste voor de helft. We zijn zó blij dat 
we de kinderen weer in de school hebben. 
Het was heerlijk om vanmorgen die blijde 
gezichten van leerkrachten en kinderen te 
zien. Na acht weken mogen wij weer on-
derwijs geven. Het heeft iets onwerkelijks. 
Wij zijn ‘gelijk degenen die dromen.’ De 
periode naar de zomervakantie duurt ne-
gen weken. Wat de toekomst brengt, hoe-
ven wij niet te weten. We mogen tenmin-
ste weer met de kinderen aan de gang, en 
‘dies zijn wij verblijd’. 
 

Hygiëne… 
Wij willen verstandig en nuchter omgaan 
m.b.t. besmettingsgevaar. We hebben een 
aangepast pauzerooster zodat groepen 
niet vermengen, er hangen in alle ruimten 
dispensers met desinfectie. Na elk dagdeel 
wordt de school op alle contactpunten ge-
desinfecteerd en elke vrijdag vindt er een 
diepte-reiniging plaats door een extern 
schoonmaakbedrijf. Zij gebruiken hierbij 
een middel met een virusclaim. Ouders 
blijven buiten tenzij een live gesprek nodig 
is. Uitzonderingen bevestigen de regel. 
Wanneer uw kind(eren) ziekteverschijnse-
len heeft, houdt u ze thuis. Als er in uw 
gezin (of een vermoeden van) corona 
heerst, blijven de kinderen ook thuis. In-
middels weten we allemaal wel een beetje 
hoe het werkt. Ik kan nog een waslijstje 
typen om u te overtuigen dat we er be-
wust mee bezig zijn, maar ik denk dat 
‘vertrouwen’ een rijk begrip is. Mocht u als 
ouders zorgen of twijfels hebben, bel of 
mail mij gerust. We staan open voor alle 
ideeën die bijdragen aan onze omgeving. 
 

Contactmomenten… 
Het woord ‘contactmomenten’ hebben we 
in het nieuws veel horen vallen. Onze re-
gering benadrukt dat we die moeten mini-
maliseren. Nu weten ze in Den Haag na-
tuurlijk niet hoe belangrijk die Gamerse 
praat aan het hek is. Wij leven hier ten-
slotte nog in een soort reservaat. Ik denk 
dat we dat contact bij het hek allemaal 
juist zo waarderen. Dat hebben we ook 
echt gemist. Dat is ook een groot goed. Je 
deelt vreugde en verdriet, je helpt elkaar, 
er wordt naar elkaar omgekeken. Vanmor-
gen zag ik dat de ouders snel weer ver-
trokken waren. Dat is ook goed. Het is niet 
de bedoeling dat we er een reünie van ma-

ken voor de school, maar als je even een 
praatje maakt, moet dat toch echt kunnen.  
 

Speellokaal… 
We hebben een heleboel geld uitgegeven aan 
nieuwe gymmaterialen voor in het speello-
kaal. Een commissie van wijze en (enigszins) 

sportieve juffen heeft bedacht welk materiaal 
te oud was. Dat hebben we vervangen. An-
der materiaal is toegevoegd. Onze kleuters 
kunnen dus naar hartenlust bewegen! 
 

Vacatures… 
Vanavond komen er een aantal sollicitanten 
op gesprek voor de vacatures die na de zo-
mervakantie ontstaan. Hopelijk zit er goed 
volk tussen. We houden u op de hoogte. 
 

Wat niet kan… 
Schoolreisjes, sportdag, schoolkamp van 
groep 8, excursies, gastlessen met een grote 
groep, bijeenkomsten in de gemeenschaps-
ruimte e.d. Daar kunnen we heus wel zon-
der. We zijn blij dat we weer naar school mo-
gen, toch? 
 

Schoolfotograaf… 
Ik heb met de fotograaf een nieuwe afspraak 
gemaakt voor D.V. dinsdagmorgen 9 juni. 
Hopelijk kan het dan wel doorgaan. 
 

Waar staan we… 
Als team zijn we heel benieuwd hoe het 
thuisonderwijs gegaan is. En ik denk u ook. 
Is het werk gemaakt? Zijn er kinderen die 
een achterstand opgelopen hebben? Valt het 
mee of valt het tegen? Daar zal best verschil 
in zitten. Ook hier gaan we nuchter mee om. 
We gaan eerst eens kijken hoe de leerlingen 
ervoor staan. Daarna kunnen we aan toetsen 
gaan denken. Eerst maar acclimatiseren… 
 

Bedankt… 
N.a.v. mijn nieuwsbrief 18 van voor de mei-
vakantie kreeg ik heel veel reacties via de 
mail. Nooit eerder kreeg ik van u als ouders 
zoveel aardige mails als reactie op hetgeen ik 
schreef. Dat deed me erg goed! Ik heb al die 
aardige mails van u gekopieerd en geplakt in 
een document en doorgestuurd naar alle col-
lega’s. Zij zijn het tenslotte die uw positieve 
feedback verdiend hadden. We hebben ge-
voeld dat u als ouders als een warme muur 
om de school heen staat. Ongeacht levens-
overtuiging en achtergrond voelen we ons 
enorm door u gesteund. Waarvan akte! 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
 
 

PS: Volgende week donderdag en vrijdag is de school 
gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag. 
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