
Nieuwe start… 
Wat heerlijk dat de schooldeuren vanmor-
gen weer wagenwijd open gingen. Alle kin-
deren zijn weer hartelijk welkom om on-
derwijs te ontvangen. Het vanzelfspreken-
de is er een beetje af in deze tijd. Daarom 
mogen we het wel extra waarderen, en 
hopen dat de school dit cursusjaar open 
mag blijven. De meesters en juffen heb-
ben er enorm zin in. De kinderen ook. Dat 
was wel zichtbaar vanmorgen. Na zes we-
ken vakantie wil de jeugd weer wat leren. 
Natuurlijk zijn er ook kinderen waar dat 
anders ligt. Ook voor hen zullen we ons 
uiterst inspannen om er wat moois van te 
maken. De basisschooltijd is zo belangrijk 
voor de gehele vorming van het jonge 
kind. Dat moeten we niet onderschatten. 
Maar ook hoe wij ons als ouders gedragen, 
en hoe wij zijn. De kinderen kijken naar 
ons. En een goed voorbeeld doet goed vol-
gen. Nou, daar moet ik dan nog aan be-
ginnen, maar laten we toch met elkaar het 
beste zoeken voor onze leerlingen. En dat 
we bewust zijn van ons gedrag omdat dit 
spiegelt op de kinderen. Eén voordeel: met 
opvoeden mag je elke dag opnieuw begin-
nen. En al deed je het nog zó verkeerd, ze 
kruipen toch weer naar je toe…  
 

Schoolgids… 
Vandaag krijgen alle oudste kinderen van 
het gezin een schoolgids mee naar huis. 
Dit mooie boekje krijgt u eenmalig. Hierin 
leest u alles rondom de organisatie van 
onze school. Vriendelijk verzoek om hier-
mee niet om te gaan als met een reclame-
folder. Graag bewaren. Liefst op een ere-
plaatsje. U heeft hem vast nog een keer 
nodig. Bijvoorbeeld om na te lezen hoe je 
verlof aanvraagt e.d.  
 

Verkeerssituatie… 
Deze week wordt er aan de Delkant hard 
gewerkt. Er worden persleidingen aange-
bracht. Dat zorgt voor wat doorstroom 
problemen. De borden geven hopelijk dui-
delijk genoeg aan wat er wel en niet kan. 
Als we allemaal ontspannen zijn geworden 
in de vakantie, komt het best goed. Het 
kan wel even echt tobben zijn. Gelukkig 
alleen deze week. 

 

Luistergesprekken… 
Wij willen heel graag weer een ronde luis-
tergesprekken voeren met u over uw kin-
deren. Tijdens een luistergesprek vertelt u 

aan de leerkracht hoe u uw kind ziet en wat 
u denkt dat hij/zij nodig heeft van de leer-
kracht. Deze staan gepland op 14 en 15 sep-
tember ‘s avonds. Wij onderzoeken nog of dit 
i.v.m. de maatregelen wel door mag gaan. 
Via de mail zullen we dat verder communice-
ren mede i.v.m. de voorkeur die u wellicht 
voor een avond heeft. 
 

In verwachting… 
Juf Ammeraal van groep 3a is in blijde ver-
wachting. Samen met haar man verwachten 
ze D.V. maart 2021 een baby. Wij wensen de 
juf alle goeds toe, en dat ze t.z.t. een gezon-
de baby in haar armen mag sluiten. 
 

Ruimte... 
In de zomervakantie is het computerlokaal 
leeggemaakt. We hebben nieuwe laptops en 
een laptopkar aangeschaft die we de klas in 
kunnen rijden. Hierdoor winnen we een lo-
kaal aan ruimte, en dat hebben we ook echt 
nodig. We blijven als school maar groeien. 
Dat zal mede komen door de gepleegde 
nieuwbouw in ons dorp. Er gaan nu rond de 
300 kinderen naar school. Daarnaast hebben 
we een voorschool voor de peuters. We zijn 
ook duidelijk de grootste dorpsschool van al-
le dorpen in onze omgeving. Dat geeft wel 
aan dat we een bruisende instelling zijn. Lan-
delijk zakte het geboortecijfer met 21%. Als 
ik ergens vertel dat onze school gestaag 
groeit, kan men dat maar net geloven. Toch 
is het zo. We hebben dus een jong dorp met 
veel jonge gezinnen. 
 

Pauze… 
We gaan weer pauze houden van 10:15 uur 
tot 10:30 uur voor groep 3 t/m 8. We laten 
de groepen in verschillende vakken spelen. 
Bij het aangaan van de school mogen de kin-
deren buitenspelen totdat de bel gaat. We 
gaan weer in de rij staan en dan per groep 
naar binnen. Hiermee laten we het helemaal 
apart houden van de groepen dus los. De 
praktijk laat zien dat het niet werkt. Op de 
camping, op de clubs, op de zondagsschool, 
in de speeltuin, aan het water, overal zitten 
de kinderen bij elkaar. Daarbij is het buiten. 
We denken dit nu verantwoord zo te kunnen 
doen. Mocht Corona oplaaien in onze omge-
ving kunnen we weer striktere regels stellen. 
Wanneer u hierover vragen hebt, bel me ge-
rust. We houden de hygiëne binnen echt op 
orde. We hopen op een gezond cursusjaar! 
 
Vriendelijke groet,  
Meester Roest 
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