
Helemaal open… 
Zoals u uit de nieuwsberichten wel begre-
pen hebt, zal de school per D.V. maandag 
8 juni weer volledig open mogen. Het mi-
nisterie houdt nog een slag om de arm. 
Deze week wordt het definitief duidelijk. 
Wij vinden het heerlijk om de laatste vijf 
schoolweken aan alle kinderen onderwijs 
te geven. Het cursusjaar snelt ten einde… 
 

Vacatures… 
Wij hebben geworven voor een drietal va-
catures. We zoeken een kleuterjuf, een 
leerkracht voor groep 3 en een leerkracht 
voor groep 7. De vacature van groep 7 
was ontstaan omdat juf Kraijenoord aan-
gaf te willen stoppen met werken. De juf 
heeft zich echter bedacht. Ze kan het werk 
met de kinderen niet missen en ze hoopt 
volgend cursusjaar gewoon te blijven wer-
ken. Daar zijn we blij mee!  
Volgend cursusjaar verwachten we 37 kin-
deren in groep 3. Onze gedachte is om de 
groep ‘s morgens te splitsen. Vandaar dat 
we een leerkracht zoeken voor vijf ochten-
den. Helaas hebben we geen geschikte 
kandidaat hiervoor gevonden. We beraden 
ons hoe we dit gaan oplossen. De schaars-
te op de arbeidsmarkt wordt nu voor ons 
dus ook echt voelbaar. De gesprekken 
m.b.t. de kleutervacature lopen nog. 
 

Verloofd… 
Juf Mattanja, één van onze RT-juffen, is 
onlangs verloofd! Vanaf deze plaats willen 
we haar hiermee even in het zonnetje zet-
ten. Ze hebben ook al een huis gekocht. 
Verliefd, verloofd… getrouwd. Namens ons 
allemaal het allerbeste toegewenst. 
 

Bewegingsonderwijs… 
Nu de gymlessen niet gegeven mogen 
worden, hebben we gymactiviteiten op het 
plein georganiseerd. De vakdocenten van-
uit de gemeente zijn afgelopen woensdag-
morgen weer geweest. Er staan wat foto’s 
van op de website. Vanaf 8 juni mag er 
weer gymles gegeven worden met de hele 
klas, alleen niet binnen. Dus niet in de 
gymzaal. We hebben de beheerder van 
Elim bereid gevonden om de parkeerplaats 
hiervoor open te stellen. Daarvoor hartelij-
ke dank. Dan kan het luie zweet er een 
beetje uit.  
 

Afscheid groep 8… 
We zijn bezig om voor onze groep 8  

leerlingen een hele mooi afscheidsdag te or-
ganiseren. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat op woensdag 1 juli. Het blijft nog 
even een verrassing, maar het belooft een 
prachtige en verantwoorde dag te worden. 
 

Vrije dagen… 
Volgende week maandag, dinsdag en woens-
dag is de school gesloten. Deze dagen na 
Pinksteren stonden in de schoolgids al ver-
meld als reguliere vrije dagen. Dat wordt dus 
weer een gebroken week voor de kinderen. 
Hopelijk wordt daarna snel alles weer genor-
maliseerd. Het zijn tegelijkertijd ook de laat-
ste vakantiedagen tot de zomervakantie. 
 

Overblijven… 
Als de school weer helemaal open mag, zul-
len we het overblijven ook weer opstarten. 
We zijn nog op zoek naar een ouder die het 
aardig vindt om zo nu en dan een keertje bij 
het overblijven aanwezig te zijn. Als reserve 
ouder. U kunt, helemaal vrijblijvend, ter info 
contact opnemen met Myrjam Ruitenbeek. U 
kunt haar bellen op 06-51817080. 
 

Ouderenquête… 
Van onze bestuurder dhr. Van Kranenburg 
krijgt u binnenkort een ouderenquête. Allerlei 
vragen m.b.t. thuisonderwijs hebben hierin 
een plek. Uw mening telt! 
 

Schoolfotograaf… 
Nog even ter herinnering: op dinsdag 9 juni 
staat de afspraak met de schoolfotograaf 
voor de groepsfoto’s gepland. Dit jaar dus 
geen broers en zussen foto’s en ook geen 
portretfoto’s. Wij doen dat al jaren om het 
jaar. Dit keer zijn alleen de klassenfoto’s aan 
de beurt. 
 

Groepsindeling… 
De juffen hebben een groepsindeling ge-
maakt. Op een haar na is die klaar. Vanmid-
dag wordt deze indeling op de personeelsver-
dering besproken. Gelet op het feit dat de 
vacatures nog niet vervuld zijn, zullen we 
even wachten totdat we dit definitief maken. 
 

Samenwerking… 
Vanavond hebben we een vergadering met 
bestuurders van de basisschool uit Leer-
broek. We gaan verkennen of we een beetje 
bij elkaar passen en of er voor hen wellicht 
ook een plekje is in de Stichting De Planthof.  
We zullen de Leerbroekers lekkere koeken 
serveren. Wellicht praat dat makkelijker... 
 

Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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