
Luistergesprekken… 
Vanavond en morgenavond bent u welkom 
om met de leerkracht over uw kind(eren) te 
praten. Het rooster hiervoor kreeg u van 
Hanneke in uw mailbox. Tot vanavond. 
 

Corona… 
Meester Vat, juf Carola en juf Ruissen zijn 
alle drie positief getest. Er is ook een leerling 
in groep 7/8 positief getest. We wensen hen 
van harte beterschap toe en hopelijk mag 
het hierbij blijven. Groep 7/8 blijft vandaag 
en morgen thuis. Woensdag mogen ze weer 
naar school. In groep 5 wil juf Al-Chalabi 
morgen invallen. Voor de andere dagen zoe-
ken we nog een oplossing. Kinderen van de-
ze twee groepen moeten deze week met een  
snotneus nu ook even thuisblijven. 
 

Stukje vanuit de gemeente... 

Digitaal spreekuur (chat) 

Buurtzorg Jong start 4 Oktober met een on-
line chatfunctie. Deze chatfunctie is voor op-
voeders met opvoedvragen. Of voor opvoe-
ders die het fijn vinden om op een laagdrem-
pelige manier met een jeugd- en gezinswer-
ker te overleggen over de opvoeding. Hierbij 
kunt u denken aan: 
    Welke apps, websites en games zijn ge-  
                schikt voor mijn kind? 
Wat is een geschikte bedtijd voor mijn kind? 
     Hoe ga ik om met de boze buien van  
                       mijn kind? 
    Welke straf of beloning kan ik het beste  
                        inzetten? 
             Of een hele andere vraag. 
Een jeugd- en gezinswerker van de gemeen-
te Zaltbommel zal dan samen met u kijken 
naar een passend advies voor uw vragen. De 
online chatfunctie kunt u vinden op 
www.buurtzorgjong.nl op de volgende mo-
menten: maandagavond van 19:00-21:00 
en woensdagochtend van 09:00-12:00. U 
kunt daarnaast natuurlijk ook altijd bellen of 
e-mailen met de Jeugd- en Gezinswerker. 
Kijk voor de contactgegevens voor uw team 
op www.buurtzorgjong.nl.  
 

Boekenmarkt… 
Vorige week kreeg uw kind van juf Geeke 
een brief met info over de boekenmarkt. 
Heeft u die gelezen? Anders kunt u hem 
nalezen op onze site. We organiseren ook 
een beroepenmarkt. We hebben al een 
paar aanmeldingen. Wie volgt? 
 

Dag van de Leerkracht… 
Zoals u misschien weet, is het vandaag 
dierendag. Morgen is het nog erger, dan is 
het leerkrachtendag. Nou, van een beetje 
aandacht is geen mens vies. Alle leer-
krachten krijgen een presentje. Een cake-

mix en een theepakketje. En de kinderen zijn 
op die dag extra lief voor de juf...  
 

Meeleven… 
Juf Jonkers stond vanmorgen weer op de 
planken. Fijn dat ze er weer is. Gelukkig is 
de ingreep voorspoedig gegaan. Binnenkort 
krijgt ze te horen hoe de vervolgbehandeling 
gaat verlopen. We wensen de juf een voor-
spoedig herstel toe. Juf Van Leersum, onze 
IB-er van de midden– en bovenbouw, is nog 
steeds ziek. Dat heeft echt tijd nodig, en die 
gunnen we haar van harte. Haar werkzaam-
heden worden opgepakt door juf Corrie, juf 
Ellen en ik doe ook een beetje mee. Wanneer 
u vragen hebt m.b.t. uw kind(eren): schroom 
niet. We staan echt voor u klaar. 
 

Op tijd beginnen… 
Sinds vorige week mag u als ouders weer in 
de school komen. Sommige moeders vertel-
den mij dat ze nu een kind in groep 2 heb-
ben, maar nog nooit in de school geweest 
waren! (Op het kennismakingsgesprek en de 
rondleiding na die ze van mij kregen rondom 
de inschrijving.) Wat is het dan heerlijk om 
in de klas te kijken. Alleen de meester ziet 
dat er wel een beetje met de schooltijden ge-
sjoemeld wordt. De onderwijstijd start echt 
om 8:30 uur. Sommige ouders / kinderen 
komen om 8:35 uur aanlopen. Dat kan dus 
echt niet. Bij deze dus de vriendelijke oproep 
om echt voordat de bel gaat uw kind af te 
leveren. Vergis u niet, als we elk dagdeel 
ruim 5 minuten later beginnen, dan is dat 
een uur lestijd in de week. Dat betekent op 
jaarbasis een week onderwijs minder. 
 

Ouderbijdrage… 
Elk jaar vragen we aan u als ouders om een 
vrijwillige bijdrage. Het woord ‘vrijwillig’ be-
tekent dat u niks verplicht bent. Wanneer u 
niet meedoet, zal dat geen gevolgen hebben 
voor uw kind(eren). Vanuit deze bijdrage 
kunnen we extra leuke en mooie dingen doen 
voor onze kinderen. Deze week krijgt u een 
brief in uw mailbox met het bankrekening-
nummer en een verantwoording waaraan we 
vorig jaar deze bijdragen hebben besteed. 
 

Biologie… 
Vrijdag gaan we met een paar groepen de 
natuur in. Twee echte biologen gaan met de 
kinderen vogels spotten en herfstbladeren 
zoeken. We leren de kinderen de namen van 
de bomen / bladeren en ook herkennen we 
vogels en kunnen we ze bij naam noemen.  

Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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