
Een nieuwe week… 
Vanmorgen zijn we weer blijmoedig gestart! 
We merken dat de kinderen echt weer in de 
‘schoolstand’ moeten komen. We zien dat er 
ook best wat kennis en vaardigheden zijn 
weggezakt in de lockdown. Dat geeft niks, 
dan hebben we tenminste wat om aan te 
werken. Concentratie is ook een dingetje. In 
je bankje zitten, taakgericht bezig zijn. Het 
komt allemaal weer goed. 
 

Groep 1a naar huis… 
Vanmorgen kregen wij het bericht dat er een 
leerling uit groep 1/2a positief getest is. De-
ze groep is vervolgens via de telefoonboom 
afgemeld. Inmiddels heb ik uitgebreid con-
tact gehad met de GGD. Zij hebben ook 
weer contact gelegd met moeder. De positief 
geteste leerling is asymptomatisch. Dat be-
tekent dat de leerling met een positieve test 
geen klachten heeft. Volgens de GGD bete-
kent dit dat er dan ook nagenoeg geen be-
smettingsgevaar is. Het goede nieuws is dat 
groep 1a morgen van de GGD dus weer naar 
school mag. De positief geteste leerling blijft 
in quarantaine tot 4 maart. 
 

Groep 1/2c en groep 2a… 
Afgelopen donderdagmiddag kreeg u als ou-
ders te horen dat deze groepen niet meer 
naar school konden vanwege een positief ge-
teste leerling. Inmiddels hebben er al ver-
schillende ouders bij hun kind een test laten 
afnemen. Vanaf morgen zijn deze kinderen 
weer welkom. Juf Bertine is ook in afwach-
ting van een negatieve testuitslag. Wanneer 
u liever niet test, waar we alle begrip voor 
hebben, mag uw kind volgende week maan-
dag D.V. 8 maart weer naar school. 
 

Gift… 
Meerdere keren zijn er verschillende klassen 
naar ‘t Slot geweest om voor onze bejaarden 
te zingen. We deden dat buiten. De bewo-
ners stonden dan met het personeel voor het 
raam. Dat is echt ontroerend geweest. Nu 
krijgen wij van ‘t Slot een gift van € 300,- 
als blijk van waardering hiervoor. Ik heb ge-
probeerd om onder deze gift uit te komen, 
maar dat lukte niet. We zullen een zinvolle 
bestemming bedenken. Als u een idee 
heeft… 
 

Biddag... 
Volgende week woensdag is het de landelijke 
jaarlijkse Biddag voor gewas en arbeid. Onze 
school is dan gesloten. Onze plaatselijke ker-
ken beleggen hiervoor speciale diensten. 
 

Vacatures vervuld… 
Onze huidige bestuurder dhr. E. van Kranen-
burg gaat ons per 1 april verlaten. Hij heeft 

ongeveer vijfenhalf jaar deze job gedaan. We 
vinden het enorm jammer dat hij ons verlaat, 
maar wij respecteren zijn besluit. Ik kom hier 
later nog wel op terug. Inmiddels kan ik vertel-
len dat deze vacature weer vervuld is. Per 1 
juni hoopt dhr. J. Witvliet het stokje van hem 
over te nemen. Dhr. Witvliet is 50 jaar oud, 
getrouwd en een gezin, woonachtig in Olde-
broek. Dat is niet echt om de hoek, maar voor 
hem en voor ons is dat geen probleem. Het is 
een functie die toch op professionele afstand 
staat van het dagelijkse reilen en zeilen. Wij 
wensen dhr. Witvliet t.z.t. een goede start in 
zijn nieuwe baan. Hij zal zichzelf tegen die tijd 
vast wel een keertje voorstellen. Ik kijk in ver-
trouwen uit naar een goede samenwerking. 
 

Covid-beleid… 
Hier nog een stukje covid-beleid zoals wij dat 
als school vorm geven: 
1. Wanneer een klas naar huis moet en in 

die klas zitten kinderen die al een nega-
tieve test hebben, of recent covid gehad 
hebben, dan vangen wij die niet op in een 
andere groep. Vanwege de precedentwer-
king overzien wij niet hoe we dat blijvend 
goed kunnen vormgeven. 

2. Wanneer u uw kleuter brengt, vragen we 
om vlot af te geven en het plein weer te 
verlaten. De kleuterjuffen zullen ook ver-
der uit elkaar gaan staan. Vorige week 
was het een klit. Dat kunnen we beter. 

3. Wanneer een groep naar huis moet, heb-
ben wij vanuit het ministerie de opdracht 
om negatief geteste kinderen na 5 dagen 
weer onderwijs te geven. Kinderen die 
niet getest worden, mogen na 10 dagen 
weer komen.  

4. Wij willen met u als ouders blijven om-
gaan binnen een vertrouwensrelatie. Ik 
zal dus niet gaan vragen om de negatieve 
testuitslagen. Ik geloof niet dat u daar 
misbruik van maakt. Misschien vindt u mij 
dan naïef. Ik doe het graag zo. 

 

Hugo de Groot… 
Vanuit de Culturele Commissie Bommelerwaard 
hebben we voor alle groepen kunstlessen ont-
wikkeld rondom het thema ‘Hugo de Groot’. 
We kijken en spelen na hoe Hugo de Groot en 
zijn tijdsgenoten in de Gouden Eeuw werden 
afgebeeld. We bespreken ook hoe karakters 
door illustratrice Fiep Westendorp zijn afge-
beeld en gaan zelf een portret maken. We kij-
ken naar het verhaal van Hugo de Groot en be-
spreken de verhalen achter voorwerpen uit de 
museumcollectie. Deze lessen gaan de komende we-
ken door een externe persoon in alle groepen gegeven 
worden. 
 

Vriendelijke groet,  Meester Roest 
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