
Overleden… 
Vorige week donderdag aan het eind van de 
middag is meester Gelderman overleden in 
de leeftijd van 65 jaar. Een aangrijpend be-
richt voor zijn vrouw en (klein)kinderen en 
verdere betrekkingen. Maar ook voor ons als 
team en voor u als ouders. Meester Gelder-
man heeft 33 jaar lang op onze school lesge-
geven. Er is dus een hele generatie die van 
hem les kreeg. Ook onder u als ouders zijn 
er een heleboel die nog bij hem in de klas 
hebben gezeten. Wij herinneren ons deze 
meester als een persoonlijkheid met de nodi-
ge eigenheid. Een echte schoolmeester zoals 
vorige generaties die gekend hebben. Een 
schoolmeester pursang. Hij was ijverig, se-
cuur, een harde werker. Op 1 februari jl. 
nam hij afscheid van onze school nadat hij 
twee jaar in de ziektewet zat vanwege de 
ernstige ziekte ALS. Nog geen drie weken 
later heeft hij de tijd met de eeuwigheid ver-
wisseld. Wij zien in een spiegel. Ook een 
schoolmeester en een juffrouw blijven hier 
niet. Het ene geslacht komt en het andere 
gaat. Aanstaande vrijdagmiddag zal de be-
grafenis plaatsvinden. Dat is later dan ge-
bruikelijk i.v.m. een dochter die in Canada 
woont. Ze hoopte dat zij er bij kon zijn. He-
laas gaat dat vanwege alle coronamaatrege-
len niet lukken. Wij willen deze dochter en 
alle andere (klein)kinderen en weduwe Ineke 
van harte onze deelneming betuigen. De 
Heere sterke jullie op de dag van de begra-
fenis en de periode daarna als het gemis 
moet worden ingeleefd. De Heere heilige de-
ze roepstem aan ons aller hart. 
 

Begonnen… 
Het leven gaat gewoon door. Het vervolgt 
haar gang… De fietsenrekken staan weer vol. 
De kapstokken zijn zwaarbeladen. In de klas 
kijken de kinderen vol verwachting naar de 
juf. Wat gaan we vandaag leren? We mogen 
weer! Heerlijk om die reuring in de school te 
ervaren. Het blijft een bruisende omgeving 
met al dat jonge volk. En we hebben er zin 
in om het onderwijs weer op te pakken.  
 

Achterstanden... 
We gaan nu de eerste twee weken na de va-
kantie ‘gewoon’ lesgeven. Daar hunkeren de 
kinderen naar en dat vinden we belangrijk. 
Gewoon, gewoon. Ook het sociale aspect en 
het psychologisch aspect van de lockdown 
heeft invloed op de kinderen. Vandaar eerst  
’lekker gewoon’. Na de twee weken gaan we 
de CITO middenmeting afnemen. Dat zijn de 
Citotoetsen die normaal in januari afgeno-
men worden voor Rekenen, Spelling, Begrij-
pend Lezen en Technisch Lezen. Als we de 

uitslagen hebben, publiceren we die in het ou-
derportaal zodat u als ouders dat thuis digitaal 
kunt inzien. Deze uitslagen gaan ons vertellen 
in hoeverre er een achterstand is opgelopen 
door het thuisonderwijs. Op basis hiervan ma-
ken wij binnen onze groepsplannen duidelijk 
hoe we de eventuele hiaten gaan repareren. En 
misschien valt het allemaal wel heel erg mee, 
en dan weten we ook waar we verder kunnen 
met ons onderwijs. Dus nu eerst even gewoon 
school, dan toetsen en daarna een aanpak om 
de achterstanden weg te werken. Daar gaan 
we voor. 
 

Enquêtes… 
Over een poosje krijgt u een oudertevreden-
heidsenquête in uw mailbox. De leerlingen van 
groep 5 t/m 8 gaan een leerlingtevredenheids- 
enquête invullen. De leerkrachten vullen een 
leerkrachten-tevredenheids-enquête in. Zo ont-
staat er een 360 graden feedback. Wij hopen 
dat er zoveel mogelijk ouders meedoen. Ook 
die mensen die een beetje moe worden van al 
die enquêtes, doe het dan maar in het belang 
van uw kind(eren). 
 

Gezondheid... 
Er zijn in ons team geen zieken. Gelukkig zijn 
we allemaal gezond gestart. Alleen juf Bouman 
is vanmorgen vanwege misselijkheid naar huis 
gegaan, maar dat zijn zwangerschapsperikelen. 
Even voor de duidelijkheid: Er is één ouder die 
positief getest is op corona en waarvan het 
kind dus thuisblijft. Er zijn gelukkig geen kin-
deren met een positieve test. Wanneer dat op 
een bepaald moment wel zo is, dan moeten wij 
van de overheid die hele klas inclusief leer-
kracht naar huis sturen. Hopelijk gaan wij dat 
niet meemaken.  
 

Audit… 
Elke 4 jaar laten wij een extern bureau een 
audit uitvoeren. Binnenkort is dat weer zo-
ver. Dat is een kwaliteitsonderzoek waarbij 
alle facetten van de school worden doorge-
licht. Met de conclusies en aanbevelingen die 
daaruit komen, kunnen we ons onderwijs 
doorontwikkelen en verder verbeteren. Zo 
blijven we scherp op onszelf. 
 

Oudercontact... 
Als er iets is, bel of mail naar de leerkracht 
of naar mij. We willen heel graag open com-
municatie. Wacht niet te lang, beter voorko-
men dan genezen. U bent geen ‘zeurouder’ 
als u belt. Dat hoor ik namelijk nog weleens 
zeggen. Wij vinden het alleen maar prettig 
om samen als ouders en team om onze kin-
deren te staan. Schouder aan schouder. 

 

Vriendelijke groet,  Meester Roest 
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