
Lest best… 
Het is alweer de laatste nieuwsbrief van 
het cursusjaar. Of dat de beste wordt, valt 
te bezien. De inspiratie om te schrijven 
wordt minder, de koek is bijna op. Tijd 
voor een poosje vakantie. Ik denk dat we 
er allemaal naar uitkijken om even pas op 
de plaats te maken. Maandagmorgen D.V. 
24 augustus hopen we alle kinderen weer 
gezond en wel op school te ontmoeten. 
 

Afscheid… 
Afgelopen week namen we afscheid van 
een ontzettende fijne groep 8. Woensdag 
jl. hadden we een afscheidsdag van ‘s 
morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Met be-
hulp van juf Geeke en juf Jonkers is er een 
mooi programma in elkaar gezet. ‘s Mor-
gens regende het, maar we konden de ac-
tiviteiten een beetje omwisselen. Het was 
echt een dag om op terug te zien. Op de 
website staat er een fotosessie van. De 
kinderen zeiden dat zo’n dag nooit tegen 
kamp op kan. Nou, dan is ons doel be-
haald toch? Een groep meiden stond bui-
ten het hek wel een beetje te grienen. Ze 
snikten het bij elkaar uit. Toen ik vroeg of 
ze dan nog een jaartje hier willen blijven, 
zeiden ze nog ‘ja’ ook. Afscheid nemen 
doet een beetje pijn. Dat is ook een goed 
teken. Aan de andere kant proberen we ze 
ook zover te krijgen dat ze echt graag van 
school gaan op weg naar het VO. Jongens 
en meiden, het ga jullie goed. Vaarwel!  
Om veilig te varen, heb je een kompas, de 
Bijbel, nodig. Die heb je meegekregen. Dat 
is een troostboek voor op je levensreis. En 
door dat Boek der Boeken zijn, door alle 
eeuwen heen, de meest ongetroosten ge-
troost. De kinderen en u als ouders heb-
ben ons ook nog enorm verwend met ca-
deaus. Daarvoor onze hartelijke dank! 
 

Rapport… 
Woensdag aanstaande willen we de rap-
porten meegeven. Wanneer er dan vragen 
zijn, heeft u nog een paar dagen om dit 
met de leerkracht te delen. We hebben in-
middels de CITO-resultaten besproken in 
onze teamvergadering. Schoolbreed valt 
de opbrengst echt niet tegen. Individueel 
zien we gevallen waar de CITO-resultaten 
wel tegenvielen, mede door de thuiswerk-
periode i.v.m. de coronamaatregelen. Er 
zijn scholen die de afname van de CITO’s 
uitgesteld hebben tot na de zomervakan-
tie. Wij hebben dat bewust niet gedaan. 

De leerkrachten gaan op basis van de uitsla-
gen hun groepsplannen voor de hoofdvakken 
opstellen. Rekening houdend met de CITO 
uitslagen kunnen we nu heel gepast ons on-
derwijs hierop aanpassen. Als we zien dat 
een groep bijvoorbeeld een bepaalde woord-
categorie niet beheerst, gaan we daar extra 
op zitten. We kunnen na de zomervakantie 
meteen starten met het aanbod dat, mede 
n.a.v. de CITO’s het meest passend is per 
groep. Nogmaals, over de hele school gene-
raal gesproken, zijn we echt tevreden over 
de opbrengsten. Dat komt mede dankzij uw 
enorme inzet tijdens de lockdown. 
 

Schoolkrant… 
Aanstaande vrijdag delen we aan alle leer-
lingen een schoolkrant uit. Het kan dus zijn 
dat, wanneer u meerdere kinderen op school 
hebt, er ook meer exemplaren uw huis in ge-
smokkeld worden. Deel hem gerust uit aan 
opa en oma of anderen. Er staan pagina’s vol 
kinderwerk in, maar ook bijdragen van de ID
-raad, de MR en van mij als directie m.b.t. 
allerhande schoolzaken die van belang zijn.  
 

Ontspanning… 
Dit jaar konden we niet op schoolreis, terwijl 
de meeste kinderen dat toch best graag 
doen. Om dit een beetje te compenseren 
heeft elke leerkracht voor zijn of haar groep 
iets extra’s bedacht. Een struintocht in de 
Uiterwaarden, een harmburgertje braden aan 
de Waal, de verjaardag van de juf uitgebreid 
vieren in de klas, een spelmiddag bij een opa 
in de grote achtertuin, etc… Dat was heel 
mooi en fijn om te doen. Dat draagt ook bij 
aan het groepsklimaat en het is goed voor de 
ontwikkeling van de sociale vaardigheden. 
 

Bedankt… 
Allereerst voor het vertrouwen dat u als ou-
ders en verzorgers aan ons gaf in het afgelo-
pen jaar. Wij ervaren echt dat u de school 
draagt. Dat er een warme band is (die ook 
weleens een stootje kan hebben) en dat we 
met elkaar de school kleur geven. En dat 
voelen de kinderen ook. Je kan aan een kind 
merken hoe er thuis over de juf gesproken 
wordt. Wat bijzonder dat er in zo’n dorpje 
achter de Waal nog zo’n Schooltje met de 
Bijbel mag staan. Met alle verschillen in ach-
tergrond en levensovertuiging mogen we dit 
nog ontvangen. Vanaf deze plaats krijgen de 
kinderen ook een dikke pluim en wensen we 
jullie allemaal een fijne zomervakantie toe! 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
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