
Studiedag… 
Aanstaande woensdag is de school geslo-
ten. Als team hebben wij een studiedag in 
het belang van de doorontwikkeling van 
onze school. In het voorjaar kon het niet 
doorgaan. Nu, zoals het er uit ziet, wel. 
 

Corona… 
Voor zover ik weet, gaat het best goed op 
school en in ons dorp m.b.t. besmettingen. 
Op andere plaatsen in den lande zijn scho-
len tijdelijk gesloten i.v.m. zieke leer-
krachten en ouders. Tot nog toe mag dat 
bij ons meevallen. Ik wil ook mijn waarde-
ring uitspreken over hoe u als ouders hier-
mee omgaat. Fijn als die communicatie zo 
open mag blijven. En uiteraard meldt u het 
als er covid in uw gezin is.  
We hebben een intern draaiboek opgesteld 
waarin beschreven staat hoe we omgaan 
met allerhande situaties. Mocht u daar, om 
welke reden dan ook, belangstelling voor 
hebben dan kan dat ingezien worden. 
Stuur mij daarvoor gerust een mailtje. We 
willen in alles open zijn. 
We leven met elkaar in een wereld waar 
angst veelal regeert. Wat gelukkig dat on-
ze kinderen op een school zitten waar ge-
zongen wordt dat God regeert… 
 

Junglepad… 
Het spannendste stukje plein ligt in de 
groene strook. Wat wordt daar heerlijk ge-
speeld. De kinderen noemen dit het 
‘junglepad’. Leuk hè? Ze klimmen, hangen 
en schommelen aan de takken, ze achter-
volgen elkaar, spelen verstoppertje enz… 
Vorige week hebben we er weer een paar 
kuub houtsnippers laten storten. Wel zo 
fijn in deze natte maanden.  
 
 

Ontruimingsoefening… 
Afgelopen donderdag hebben we voor de 
tweede keer dit cursusjaar de school ont-
ruimd. Binnen een paar minuten staat al-
les en iedereen buiten. We hebben een ge-
motiveerd BHV-team. Fijn dat dit zo gaat. 
 

EHBO… 
Na de herfstvakantie starten we in groep 8 
met een training jeugd EHBO. Elke don-
derdagmiddag tot medio februari krijgen 
ze praktijkles van Simonet van Hemert en 
Natasja Janssen. Van mij krijgen ze de 
theorielessen. We gaan ook een officieel 
examen afnemen voor zowel theorie als 
praktijk. We gaan ervoor dat ze allemaal 
met een echt diploma thuiskomen. 

 

Verkeer… 
De verkeersouders vroegen mij vriendelijk 
om een stukje te schrijven. Er zijn irritaties 
omdat sommigen de straat voor de school 
inrijden. Anderen rijden op het grind van de 
kerk en schijnen gevaarlijk achteruit te ko-
men. In ieder geval goed om elkaar weer 
even scherp te zetten. Vooral met regenach-
tig herfstweer en als het straks ‘s morgens 
nog donker is. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat we allemaal ons steentje willen bijdra-
gen. 
 

Jubileum… 
Onze bestuurder, dhr. Van Kranenburg, heeft 
vandaag de respectabele leeftijd van 60 ja-
ren bereikt. Aanstaande woensdag hoopt hij 
40 jaar getrouwd te zijn. Dat zijn dus twee 
gedenkwaardige dagen in één week. We 
wensen hem van harte, samen met Corry en 
hun (klein)kinderen, het allerbeste toe! 
 

Juf Polinder… 
Vandaag start juf Polinder in groep 7. Die 
naam kennen we nog niet zo goed, de per-
soon des te beter. Juf Den Dekker mag 
i.v.m. haar huwelijk nu Polinder heten. De 
trouwerij was heel bijzonder. De juf en haar 
man straalden, ondanks alle beperkende 
maatregelen. Inmiddels kunt u op onze web-
site een fotoserie hiervan zien. De kinderen 
van groep 7 en 8 hadden een onvergetelijke 
dag. Juf, bedankt dat we mochten komen en 
dat u alles zo perfect geregeld had! We zul-
len dit niet snel vergeten. 
 

Verloofd… 
Zo’n bruiloft werkt blijkbaar aanstekelijk 
want juf Overduin vertelde vorige week dat 
ze verloofd is. Van harte proficiat en we wen-
sen u een goede voorbereidingstijd toe op 
uw bruiloft. De juf en haar aanstaande man 
willen gaan wonen in de Achterhoek. Ze zijn 
druk bezig om hun huis daar perfect te ma-
ken. Alsof er hier in de buurt geen huizen 
zijn. Helaas kunnen we de juf daarvan niet 
overtuigen. Wat kan liefde toch sterk zijn… 
 

Vakantie… 
Vrijdagmiddag begint de herfstvakantie. De 
eerste periode zit er dan alweer op. We wen-
sen alle kinderen een fijne vakantie toe. Trek 
een dikke jas aan en ga lekker naar buiten. 
Uitwaaien, fietsen, voetballen, spelen, naar 
buiten… En binnen bij de kachel dat spannende boek lezen. 
 
Vriendelijke groet,  
Meester Roest 
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