
Begonnen… 
Vanmorgen zag ik de kinderen met vrolijke 
gezichten naar school komen. Een enkeling 
keek er een beetje tegenop. Sommige moe-
ders ook. Andere moeders keken erg blij. 
Eindelijk de handen vrij om het huis te poet-
sen? Ik zag ook een heleboel vaders die voor 
het werk snel de kinderen naar school bren-
gen. Het is prachtig om al die bewegingen in 
zo’n dorp te bezien. Nu zitten de kinderen 
weer in hun bankje. Rekenen, Spelling, Taal, 
handvaardigheid, (Begrijpend) Lezen… We 
zetten ze weer in het gareel. En we mogen 
weer verder op het pad van ontwikkeling. Als 
u ergens mee loopt, kom gerust naar school 
of maak een afspraak met de leerkracht. Wij 
willen die open relatie ouders-leerkracht-
leerling graag gestalte geven. 
 

Koningsspelen… 
Wat was dat een succes. U heeft een link ge-
kregen waarin u de beelden ziet van allerlei 
activiteiten op deze morgen. Juf Van Lagen 
heeft allerlei beelden aan elkaar geplakt en 
dat is een mooi geheel geworden. 
 

Vrije dagen… 
Deze schoolweek is maar kort. Donderdag 
mag het weer Hemelvaartsdag zijn. Vrijdag 
is de school ook gesloten. Rondom de 
Pinsterdagen hebben we ook nog een paar 
vrije dagen. Vrijdag 21 mei is een vrije dag. 
Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) en 
dinsdag 25 mei is de school ook gesloten. Op 
D.V. 25 mei hebben wij onze jaarlijkse stu-
diedag gepland staan. We willen twee the-
ma’s behandelen: Meer- en hoogbegaafdheid 
en Kindgesprekken. Onderwijs moet steeds 
verbeteren. Stilstand is achteruitgang. 
 

Knikkerkampioenschappen… 
Woensdagmiddag is het zover. Op ons 
schoolplein worden dan knikkerkampioen-
schappen georganiseerd in het kader van 
naschools aanbod. Opgeven kan via 
www.bommelerwaardbeweegt.nl. Informatie 
via spelen@welzijnbommelerwaard.nl. 
 

Sportdag… 
De sportdag is afgelast. Helaas, maar het is 
niet anders. I.v.m. de maatschappelijke om-
standigheden is dit besluit vanuit de ge-
meente genomen. Reden te meer om uw 
kinderen veel buiten te laten spelen.  
 

Vacature… 
Juf Mattanja heeft voor na de zomervakantie 
een baan dichter bij huis gevonden. Wij vin-
den dat erg jammer, maar we gunnen haar 
dit van harte.  
 

 
 

Fotograaf… 
Volgende week dinsdag komt de fotograaf. We 
gaan klassenfoto’s en portretfoto’s maken. We 
maken geen broers- en zussenfoto’s omdat we 
nog steeds de groepen gescheiden moeten 
houden.  
 

Cito-Eindtoets… 
Voor de meivakantie maakten de leerlingen uit 
groep 8 de Eindtoets van Cito. Wij deden mee 
met de digitale toets. Dat betekent dat alle 
leerlingen op een Chromebook de toets maak-
ten. Voordeel van de digitale toets is dat het 
een gedifferentieerde toets is. Dat betekent dat 
kinderen die een paar fouten maken vervolgens 
makkelijkere opgaven aangeboden kregen. 
Kinderen die verschillende vragen achter elkaar 
goed beantwoorden, kregen moeilijkere vra-
gen. Nu wachten we nog op de uitslag. 
 

Plein… 
In de vakantie is er een nieuwe speelboom 
aangebracht in het speelvak voor het lokaal 
van groep 7. Het is een robuust en gaaf ding 
geworden. Vanmorgen begonnen de kinderen 
er meteen al op te klauteren. De rioolbuis op 
het kleuterbouwplein is weggehaald. Ik vond 
dat totaal geen succes. In plaats daarvan wordt 
over een paar weken een super gave klimtoren 
geplaatst. Dat ding kost wel een paar centen, 
maar dan heb je ook wat… 
 

Inspectiebezoek...  
Op vrijdagmorgen 16 april kwamen er drie in-
specteurs op school. Stichting ‘De Planthof’ 
kreeg bezoek. De focus lag op de scholen in 
Leerbroek en Poederoijen. We hebben een 
goed en diepgaand gesprek gevoerd van bijna 
drieënhalf uur. We kregen echt de gelegenheid 
om onze scholen te presenteren. We zijn er 
goed doorgekomen. Op alle onderwerpen sco-
ren we voldoende of zelfs een goed! 
 

Groepsindeling… 
Voor de vakantie zijn we bezig geweest om het 
Formatieplan 2021-2022 rond te krijgen. Daar-
bij hoort natuurlijk ook de groepsindeling. Deze 
is bijna klaar. Over een poosje landt deze in uw 
mailbox. Vragen of opmerkingen hierover zijn 
welkom. Schroom niet. 
 

Gezondheid… 
Onder het team is er niemand ziek. Alle leer-
krachten stonden vanmorgen weer gezond en 
wel te trappelen. Er zijn ook weinig kinderen 
ziek. Wel hebben we meldingen van ouders dat 
ze positief getest zijn. 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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