
Luistergesprekken… 
Maandagavond en dinsdagavond 4 en 5 ok-
tober D.V. vinden de luistergesprekken 
plaats. Deze 10-minutengesprekken zorgen 
voor contact tussen u als ouders en de leer-
krachten. Dat is aan het begin van dit cur-
susjaar heel waardevol. Onbekend is onbe-
mind. We mogen als ouders en school als 
een warme muur om onze kinderen staan. 
Het rooster komt via de mail. Tot dan. 
 

Corona… 
Vanaf vandaag hoeft niet meer een hele klas 
naar huis als er een leerling besmet is. Dat is 
goed nieuws, want de uitvoering van dat be-
leid was pijnlijk. Ik las dat dit ook de minst 
populaire maatregel was. Wanneer uw kind 
ziek is, houdt u hem/haar thuis. Uiteindelijk 
blijkt er dus niets nieuws onder de zon. 
Vanaf volgende week mogen de kleuters ook 
weer in de klas gebracht worden. Welkom! 
 

Sjors Sportief… 
Onlangs kreeg uw kind een boekje mee 
waarin allerlei buitenschools aanbod in te 
vinden is. Heeft u het boekje al doorgebla-
derd? Zit er iets voor u bij? Dit wordt vanuit 
de gemeente Zaltbommel voor de jeugd ge-
organiseerd. Informatie over activiteiten en 
aanmelding kan via de website 
www.sjorssportief.nl. De eerste naschoolse 
workshops gaan starten. Volgende week 
maandag is er bijvoorbeeld een workshop 
‘Origami-Japanse vouwkunst’. Helaas nog 
maar één aanmelding. Wie volgt? 
 

Juf Van Lagen… 
Waarvoor gevreesd werd, is gekomen. De 
vader van onze juf is op zaterdag 11 sep-
tember jongstleden overleden in de leeftijd 
van 76 jaar. Gegaan in de weg van alle 
vlees. Vanaf deze plaats willen we de juf, 
haar man, haar moeder en de kinderen con-
doleren met dit grote verlies. Afgelopen za-
terdag is hij begraven op de begraafplaats in 
Gameren. Daar rusten de vermoeiden van 
kracht. Storeloos. Tot de dag van de opstan-
ding. Hoe lang nog? Hoe kort nog?  
We zullen deze week overleggen met de juf 
wanneer ze haar werk weer kan en wil her-
vatten. Haar vader vond het zó mooi dat ze 
hier op school een plekje had… Het gemis 
moet worden ingeleefd. Veel sterkte, juf! 
 

Juf Jonkers… 
Aanstaande vrijdag zal onze juf van groep 8 
een operatie ondergaan. Er wordt een bultje 
verwijderd uit haar borst. Omdat dit niet 
goedaardig is, zal er daarna een traject van 
bestralingen gestart worden. Met welke in-
terval en op welke termijn is nog niet be-
kend. Voor de juf een hele aankijk. Ze zei 
vanmorgen nog tegen mij dat we bij de dag 

moeten leren leven. Wij wensen de juf heel 
veel sterkte toe en uiteraard ook dat de in-
greep succesvol is en dat u weer beter mag 
worden. 
 

Bieb… 
Dit cursusjaar willen we een schoolbibliotheek 
starten. We doen dat in samenwerking met Bi-
bliotheek Rivierenland. Omdat er bij hen een 
aantal mensen is vertrokken en nieuw perso-
neel aangenomen is, zal het allemaal iets lan-
ger op zich laten wachten. We hebben inmid-
dels een prachtige serie van 150 nieuwe boe-
ken in de klassenbiebs opgenomen. En dat is 
nog maar het begin… Bent u thuis ook (nog) 
actief met leesbevordering bezig? Onderzoek 
wijst duidelijk uit dat ‘lezen op school’ echt niet 
genoeg is. Voor een goede leesontwikkeling is 
de rol van ouders onmisbaar. Wanneer uw kind 
dyslectische problemen heeft, ligt dat heel 
complex. Daar is alle begrip voor. Maar het 
overgrote deel van onze kinderen kán genieten 
van thuis lezen. Woordenschat-ontwikkeling, 
fantasieontwikkeling, algemene kennis verho-
gend, moet ik nog doorgaan? Doen, ouders! 
 

Bankrekeningnummers… 
In de schoolgids staat op pagina 1 het bankre-
keningnummer. Wilt u alleen die gebruiken 
voor het overmaken van bijvoorbeeld fotogeld, 
vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisgeld? Voor 
de vakantie ging dit weleens mis, vandaar. 
Voor de duidelijkheid: basisonderwijs is geheel 
gratis. Wanneer wij voor bovenstaande doelen 
geld vragen, is dat altijd op vrijwillige basis en 
zal uw kind(eren) nooit ergens van uitgesloten 
omdat ouders iets niet kunnen / willen betalen. 
 

Luizen… 
Vorige week maandag was het meest bevlogen 
comité uit de Bommelerwaard weer actief. De 
groepen 4 t/m 8 zijn door de luizenmoeders 
nagepluisd en dat viel 100% mee. Dat is een 
prettig gevoel. Het comité is nog wel op zoek 
naar een paar extra ouders. Het kost je drie 
kwartier elke keer maandagsmorgens na de 
vakantie. En onderling is het echt gezellig. 
 

Plein… 
Aan de speeltoestellen hangen touwen. Daarop 
en daaraan kunnen de kinderen heerlijk klaute-
ren. Twee zijn er stuk en besteld. Levertijd 
hiervan valt niet helemaal mee. Medio oktober 
kunnen ze weer de touwen in. 
 

Leerlingenaantal… 
De datum van 1 oktober is voor elke basis-
school belangrijk. Wij worden door het ministe-
rie bekostigd op basis van het aantal kinderen 
op die dag. Op 1 oktober 2020 waren dat er 
309. Voor 1 oktober 2021 zijn dat er 314. We 
groeien dus verder. Daarbij komen nog de kin-
deren die gedurende het jaar instromen omdat 
ze 4 jaar worden. De school groeit en bloeit! 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 

Nieuwsbrief 

20-09-2021 Jaargang 27  nr. 2 


