
Eindtoets… 
De uitslag van de Cito-eindtoets van groep 8 
is binnen. Ze scoorden gemiddeld 535,5. Dat 
is ruim boven het landelijk gemiddelde. Daar 
zijn we ontzettend blij mee. Proficiat, groep 
8! Jullie hebben er voor geknokt en het re-
sultaat mag er zijn. Jullie hebben de naam 
van onze school weer hooggehouden. 
 

Corona… 
Gelukkig zijn er geen nieuwe gevallen van 
positieve testuitslagen. Juf Bouman is weer 
klachtenvrij en is weer aan het werk. Groep 
6/7 is dus weer op school. Juf Marleen hoopt 
er woensdag weer te zijn. Groep 1/2a mag 
morgen weer naar school mits de leerlingen 
een negatieve GGD–testuitslag hebben. Juf 
Francisca is nog ziek thuis. Er zijn verder 
geen meldingen van leerlingen met een posi-
tieve testuitslag erbij gekomen. Allemaal ge-
ruststellende berichten dus. Het leek op 
storm in een glas water. 
 

Schoolreis… 
We gaan niet op schoolreis zoals we 
‘vroeger’ deden. De PO-raad geeft een nega-
tief advies als het om schoolreisjes gaat. Ge-
let op de ontwikkelingen binnen de school 
willen we de kinderen een ‘klassenreis’ aan-
bieden. De leerkrachten zijn bezig om per 
groep een leuk uitje te organiseren. Wan-
neer e.e.a. rond is, krijgt u van de leerkracht 
een mailtje met het programma en de kos-
ten. Zo lukt het dan toch om de kinderen 
een leuke dag aan te bieden. Iets aangepast. 
De kinderen hebben best e.e.a. gemist als 
het over uitjes en excursies gaat. Ze zijn 
niet zielig, maar dit zullen ze waarderen! 
 

Enquête… 
Vorige week kreeg u een mailtje waarin een 
paar vragen worden geënquêteerd. Dat gaat 
over de NPO-gelden, oftewel het geld wat wij 
mogen besteden om zogenaamde corona- 
achterstanden weg te werken. Heel fijn als u 
even de moeite wilt nemen om die vragen te 
beantwoorden. Dat helpt ons om de school-
scan compleet te maken. Uw mening telt. 
 

Verkeerssituatie… 
Nu er aan de rotonde bij de Jumbo gewerkt 
wordt, is de verkeerssituatie in ons dorp 
voorlopig een beetje complexer. Mij is ver-
teld dat er in de Ouwelsestraat soms dubbel 
geparkeerd wordt. Passeren wordt dan las-
tig. Fijn als we daar allemaal een beetje re-
kening mee houden. 
 

In verwachting… 
Juf Willemieke en juf Diane zijn in blijde ver-
wachting. Zij zijn samen duo-collega’s in 
groep 1/2b. Allebei zwanger, dat is toch wel 
bijzonder. Juf Willemieke kreeg het advies 

van de verloskundige om met 30 weken zwan-
gerschap te stoppen met werken i.v.m. zwan-
gerschapsperikelen. Gelukkig hebben we juf 
Sarah Kraijenoord bereid gevonden deze vaca-
ture tot de zomervakantie te vervullen. We 
wensen haar een mooie tijd toe bij de kleuters. 
Tegelijkertijd wensen we de twee zwangere juf-
fen het allerbeste toe. 
 

Vacature… 
Onze onderwijsassistente juf Mattanja gaat na 
de zomervakantie lekker dicht bij huis werken. 
We begrijpen haar keuze, maar het is jammer 
dat ze vertrekt. We verliezen in haar een kei-
harde werker met een groot hart voor onze 
kinderen. Momenteel zijn wij bezig met een 
sollicitatieprocedure. Wij verwachten binnen-
kort een goede vervangster te benoemen. 
 

Plein… 
Vandaag werd er op het onderbouwplein een 
buitengewoon gave klimtoren geplaatst. Die 
kost een paar centen, maar dan heb je ook 
wat. Deze toren ziet er heel uitdagend uit en 
de kinderen staan te trappelen om erop te mo-
gen. Vanaf morgen kunnen ze hun gang gaan. 
 

Groepsindeling… 
Het Formatieplan voor het cursusjaar 2021-
2022 is klaar en de groepsindeling ook. Toch 
laat die klassenindeling nog even op zich wach-
ten. We zijn namelijk nog in gesprek met ou-
ders over zittenblijven. Dat moet echt eerst 
duidelijk zijn. Wellicht dat u hem eind deze 
week in uw mailbox krijgt. Even geduld dus. 
 

Teamscholing… 
De kleuterbouwjuffen krijgen vanmiddag scho-
ling rondom het thema buitenspelen en execu-
tieve functies. Een externe coach begeleidt hen 
daarbij. Wij blijven dus zelf ook leren. 
 

MR… 
Morgenmiddag hoopt de MR weer te vergade-
ren. We hebben dan altijd een goed moment 
waarin allerlei schoolzaken gedeeld en bespro-
ken worden ten gunste van onze kinderen.  
 

Schoolfoto’s… 
Vorige week kreeg/kregen uw kind(eren) een 
mooi setje foto’s mee naar huis. Bijna iedereen 
heeft het geld daarvoor al meegenomen. Enke-
lingen zijn nog aan het sparen. Lukt het niet, 
meldt het dan even, dat is geen punt. Anders 
bij deze de oproep om morgen even fotogeld 
mee te geven. BVD! 
 

Sportdag… 
We gaan toch een sportdag organiseren voor 
groep 8. Dat luie zweet moet er echt uit voor-
dat ze van school gaan. We organiseren dat op 
vrijdag 2 juli of vrijdag 9 juli in samenwerking 
met de vakdocenten gym vanuit de gemeente. 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
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