
Ze zijn er weer… 
Het is weer druk in school. De klassen zit-
ten vol. Wat fijn dat we de laatste vijf 
schoolweken van dit jaar met z’n allen 
zijn. Elke groep kent haar eigen dynamiek. 
Dat is een uniek groepsklimaat. Elk jaar is 
dat weer anders. Fijn dat ze er weer zijn! 
We houden de hygiëne maatregelen zoals 
ze waren. We blijven ook gescheiden pau-
ze houden zodat de groepen niet vermen-
gen. Wekelijks zal schoonmaakbedrijf Van 
Helden een dieptereiniging blijven uitvoe-
ren en in de lokalen is desinfectie ruimvol-
doende aanwezig. 
Wanneer uw kind ziek is, blijft hij of zij 
thuis. Dat is logisch. Wanneer uw kind niet 
zo lekker is, kunt u dat beter ook doen. 
We doen hierbij een beroep op uw Ga-
merse nuchterheid en verstandigheid. 
 

Vacatures… 
We zijn een werving gestart om twee va-
catures te vervullen. De ene vacature be-
treft een baan in de kleuterbouw voor 22 
uur. De andere vacature behelst vijf och-
tenden groep 3. Omdat we 38 leerlingen in 
groep 3 krijgen, willen we die groep heel 
graag de ochtenden splitsen. Het liefst 
zouden we de groep helemaal splitsen, 
maar dat is financieel niet passend in de 
formatie. Het splitsen van de ochtenden 
kan al niet uit de reguliere formatie be-
taald worden. Daarvoor gaan we onze 
spaarpot aanspreken. We hebben naast de 
vaste groepen een combigroep 6/7 en een 
combigroep 4/5. Gelet op het leerlingaan-
tal is het financieel dus niet haalbaar om 
een extra groep 3 te hebben. De middag 
zal de juf dan niet alleen in de groep zijn. 
Onze onovertroffen onderwijsassistente juf 
Mattanja zal de middagen voor de groep 
beschikbaar zijn. Het gymonderwijs gaan 
we laten uitvoeren door een vakdocent 
gym vanuit de gemeente. Hopelijk komen 
er geschikte kandidaten. De vorige wer-
ving leverde helaas niet op wat we hoop-
ten. Dat is dus nog best wel spannend. 
 

Cadeautje… 
De Medezeggenschapsraad heeft namens 
u als ouders alle collega’s in het zonnetje 
gezet. Wij kregen allemaal een frisse aard-
beienplant met een prachtig bedankge-
dichtje eraan. Hiervoor hartelijk dank. 
 
 

Afscheid groep 8… 
Achter de schermen zijn we druk bezig om 
voor de leerlingen van groep 8 een mooie 
afscheidsdag te organiseren. Deze dag staat 
gepland op D.V. woensdag 1 juli. Donderdag 
2 juli is dan hun laatste schooldag. Groep 8, 
je kunt je knopen gaan tellen… Gelukkig dat 
we nog een paar weken met de klas com-
pleet zijn. Geniet van je laatste weekjes ba-
sisschool. Voor je het weet ben je geen kind 
meer. Straks krijg je nog heimwee… 
 

Fotograaf… 
Morgenochtend komt de schoolfotograaf voor 
de klassenfoto’s. Als het droog is, kunnen we 
buiten op de foto. Anders zoeken we binnen 
een geschikte plek. Zorg dat je haar goed zit. 
 

Persoonlijk… 
Zondag 31 mei overleed mijn schoonmoeder 
in de leeftijd van 71 jaar. Afgelopen vrijdag 
heeft de begrafenis plaatsgevonden. Mijn 
schoonmoeder leed al jaren aan MS. Deze 
ziekte heeft haar helemaal afgebroken. Als 
kinderen en kleinkinderen hebben we gezien 
hoe deze ziekte langzaam maar zeker door-
ging. Al verschillende jaren was ook haar 
spraakvermogen aangetast, wat de commu-
nicatie bemoeilijkte. Een hele weg ligt achter. 
We hebben nu ook ervaren welke impact alle 
maatregelen hebben op het ziekenhuisbe-
zoek, condoleance en begrafenis. Het verlie-
zen van een lieve moeder is een diepingrij-
pende gebeurtenis. Mijn vrouw weet nu ook 
wat dat inhoudt. Ik wens haar, en alle moe-
ders onder ons die geen moeder meer heb-
ben, de troost toe van Hem die meer troos-
ten kan dan een moeder. 
 

Citotoetsen… 
Deze weken gaan we de Cito middenmeting 
afnemen. We zijn erg benieuwd hoe de resul-
taten hiervan zullen zijn. We verwachten dat 
die hoger uitvallen omdat ze zulk goed thuis-
onderwijs gehad hebben...   Wanneer de 
scores toch wat tegenvallen, kunnen we hier-
mee aan de slag na de zomervakantie. Er 
zijn scholen die de Cito’s nu niet afnemen. 
Wij doen dat heel bewust wel zodat we goed 
weten waar we staan en waaraan we kunnen 
werken. Even de thermometer erin, dan krij-
gen we scherp hoe uw kind(eren) ervoor 
staat. En wellicht zijn de scores echt hoog... 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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