
10 minutengesprek… 
Op D.V. maandagavond 29 maart en dins-
dagavond 30 maart staan de 10 minuten ge-
sprekken gepland. U kreeg van Hanneke een 
mailtje waarin u gevraagd werd om eventue-
le voorkeur. Binnenkort krijgt u het rooster 
in uw mailbox. We doen het net zo als de 
vorige keer. Dat betekent dat u gebeld wordt 
op het tijdstip dat op het rooster staat. Te-
gelijkertijd haast ik me om te zeggen dat u 
ook ‘live’ op school welkom bent. Het is voor 
sommige gesprekken nu eenmaal beter om 
de juf of meester echt te ontmoeten en el-
kaar in de ogen te kijken. Schroom niet. Mail 
de leerkracht even als u naar school komt. U 
mag dat ook bij mij aangeven. Wij kijken uit 
naar een goede gespreksronde. Het is zó be-
langrijk om als ouders en leerkrachten om 
de  kinderen heen te staan. Daarvoor moet 
dat communicatielijntje goed zitten. 
 

Cito… 
Vorige week zijn we gestart met het afne-
men van de middenmeting van de Citotoet-
sen. Daar zijn we nog wel eventjes druk 
mee. De kinderen doen enorm hun best om  
een mooie score te laten zien. U kunt inlog-
gen in het ouderportaal wanneer u wilt kij-
ken of de juf de scores al heeft ingevoerd. 
Ze zullen ook op de gespreksavond bespro-
ken worden. Welke invloed heeft de thuis-
werkperiode op de scores? Spannend! 
 

Verkouden… 
We willen als team onze waardering voor u 
als ouders uitspreken. Bij verkoudheid laat u 
uw kind(eren) thuis. Bedankt daarvoor. Ho-
pelijk helpt dat een beetje mee om de school 
draaiende te houden. Als ze niet lekker zijn, 
mogen ze dus lekker even thuis uit snotte-
ren. U hoeft dan echt niet direct te denken 
aan het c-virus. Deze snottebellen en hoest-
jes hebben we altijd gezien in deze tijd van 
het jaar. Daarom vinden we het fijn dat u 
dan uit voorzichtigheid uw kind even thuis in 
de watten legt… 
 

Juf Van Helden… 
Aanstaande woensdag is juf Van Helden, ook 
wel bekend als juf Betty, al 12,5 jaar bij het 
onderwijs. Proficiat met deze mijlpaal en we 
hopen dat u de school nog lang mag dienen. 
 

Inspectie… 
Vorige week kregen wij bericht van de in-
spectie dat wij weer vereerd worden met 
hoog bezoek in de week van 19 t/m 23 april. 
We kijken er naar uit. Mooi om weer eens 
gratis onderwijsadvies te krijgen. Uw kin-
deren zullen het ook wel merken. De komen-
de weken gaan we weer even echt ons best 

doen (☺☺). De inspectie bezoekt onze stichting 
De Planthof. Het is nog even afwachten hoe de 
drie scholen van de stichting een verschillende 
behandeling van de inspecteur zullen krijgen. 
Wij zijn er klaar voor.  
 

Maandagmiddag… 
Op maandagmiddag verdeelden we de kleuters 
van groep 2 van juf Bertine over de andere 
groepen. Vanaf vandaag doen we dat niet 
meer. Zo kunnen we nog beter de klassen ge-
scheiden houden. Hiermee zorgen we ervoor 
dat er bij besmetting in één groep de andere 
groepen gewoon naar school kunnen. De groep 
2 kinderen van juf Bertine zitten vanmiddag 
dus met hun kleine groepje bij de eigen juf. Zo 
kunnen we ook nog meer aandacht en tijd aan 
onze kinderen geven m.b.t. thema’s zoals be-
ginnende geletterdheid.  
 

Geboren… 
Juf Ammeraal en haar man kregen een gezon-
de dochter. De baby kreeg de prachtige roep-
naam Hannah. Vanaf deze plaats feliciteren we 
de juf en haar man. Hannah is hun tweede 
kind. Fijn dat alles gezond mag zijn. T.z.t. 
komt de juf een keertje in de klas met de baby.  
 

Groep 8… 
Vanwege alle maatregelen hebben we ook dit 
jaar geen kamphuis geboekt. Vorig jaar hebben 
we een prachtige lange afscheidsdag georgani-
seerd met allerlei activiteiten zoals een zes-
kamp, een vossenjacht met de leerkrachten, 
BBQ, kampvuur, spellen e.d.. Daarvan kregen 
de kinderen een mooie DVD. Het was een 
enorm succes waar we heel positief op terug 
kijken. Ook dit jaar willen we voor onze oudste 
leerlingen weer een super mooie dag organise-
ren. Ideeën zijn welkom. 
 

Vacatures… 
Afgelopen zaterdag stond er een advertentie in 
de krant. We zoeken een nieuwe kleuterjuf om-
dat Marleen i.v.m. haar trouwen na de zomer 
niet meer terug komt. We zoeken ook een on-
derwijsassistent omdat meester Vat daarmee 
gaat stoppen. Na de zomer wil deze beste man 
zoveel mogelijk voor de klas. We willen deze 
meester na de zomervakantie ook een dagdeel 
gaan aanstellen als vakdocent muziek. Wij heb-
ben al lang de droom het muziekonderwijs in 
de school een boost te geven. Dat gaat straks 
dus gebeuren! We zoeken ook nog een leer-
kracht voor de middenbouw i.v.m. de groei van 
onze school. U hoort ervan. 
 

Vernieuwen van het plein… 
De subsidie is verleend. We kunnen dus aan de 
slag. Heerlijk voor het speelplezier van de kin-
deren. Bewegen, bewegen. Weg achter die pc. 
 
Vriendelijke groet,   Meester Roest (hds) 
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