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Herfstvakantie…
Aanstaande vrijdag start de herfstvakantie. In
de natuur kunnen we goed zien dat het seizoen
wisselt. Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Honderdduizend bladeren op een hoop! Ik
hoop dat de kinderen lekker buiten spelen.
Misschien heeft u nog wel even tijd om met ze
naar het bos te gaan. Wat zo gewoon lijkt, is
voor kinderen zo’n bijzondere ervaring. Al die
groen-/bruintinten, het vallende blad, de geur
van het bos. En het is voor uw ontspanning
ook goed. Het kost niks, en reken maar dat ze
lekker slapen ‘s avonds. Een goedkoper, simpeler en beter uitje kan ik u niet adviseren.
Naar buiten!
Corona…
Het is gelukkig weer rustig geworden met de
meldingen van positief geteste kinderen en collega’s. De leerkrachten zijn weer aan het werk,
enkele kinderen zitten nog ziek thuis, en anderen zijn nog in quarantaine. Hopelijk dooft het
een beetje uit en kunnen we na de vakantie
weer gezond en fris starten.
Boekenmarkt…
Afgelopen donderdag organiseerden we een
boekenmarkt. Onze altijd enthousiaste juf
Geeke Jansen heeft dit weer perfect georganiseerd. Uw kind(eren) kwam(en) ook thuis met
een boek. Uiteraard hopen wij dat u thuis stimuleert dat het gelezen wordt. Leesplezier
bevorderen doe je niet voor niks.
Voor onze schoolbieb zitten we niet stil. Wij
hebben boekenkasten voor de schoolbieb besteld. De levertijden vallen niet helemaal mee.
Vorige week is er een mevrouw geweest van
Bibliotheek Rivierenland. Zij heeft in verschillende groepen een lesje ‘leesbeleving’ gegeven.
Squid game…
Een nieuwe hype. Ik wist het niet, maar ik
werd gebeld door oplettende ouders. Met zulke
telefoontjes ben je dan heel blij. Het is een
nieuwe rage. Een bloederige Zuid-Koreaanse
Netflix-serie waarin volwassenen met geldproblemen het in kinderspelletjes tegen elkaar opnemen in de hoop 33 miljoen euro’s te winnen.
De verliezers worden koelbloedig vermoord.
Kinderen spelen dit na. Het lijkt op het plein
heel onschuldig, maar dat is het dus niet.
Squid Game, van de Zuid-Koreaanse regisseur
Hwang Dong-Hyuk, is een wereldwijd succes.
Binnen drie weken stond de serie in negentig
landen op nummer één van best bekeken films
en series op Netflix en dat zonder noemenswaardige marketing. “Best eng”, vond een
leerling, bij sommige afleveringen moest hij
zelfs huilen. Maar hij móést blijven kijken.
“Het is zó spannend, en elke aflevering eindigt
met een cliffhanger. Soms weet je aan het ein-

de van de aflevering niet zeker wie er doodgaat.”

Nou, u weet genoeg. Dit willen wij niet op ons

plein. En misschien goed om thuis hierover het
gesprek aan te gaan. Wij waren als team verbaasd hoe bekend en hoeveel het gekeken wordt
thuis.
Vacatures…
Afgelopen zaterdag stond er een advertentie in de
krant om nieuw personeel te werven. Juf Van Lagen heeft namelijk haar ontslag ingediend per 1
januari 2022. Het diepe verdriet om het verlies
van haar lieve vader maakt dat het werken haar
zwaar valt. We wensen haar troost en kracht toe
van Hem Die als een Vader troosten kan.
Daarnaast zoeken we een juf voor de instroomgroep die per 1 maart 2022 start. Invallers zijn
ook hartelijk welkom en we zoeken bovenschools
nog een managementassistente.
Spelboxen…
Wij hebben NPO-geld (de coronasubsidie) gereserveerd om voor elke klas een box met
buitenspeelmateriaal aan te schaffen. Een bak
met allerlei leuk spelmateriaal om de pauzes nog
leuker en actiever te maken. Daarnaast gaan we
voor elke klas een box met educatieve spellen
aanschaffen voor binnen. Uitdagend en leerzaam
spelmateriaal. Dit was ook de uitkomst van het
leerlingenverkiezingsdebat en de stemming. De
PVA had de meeste stemmen. Deze leerling partij
staat voor Partij Voor Activiteiten. Mede door hun
ideeën over spelboxen kregen zij de meeste
stemmen. En nu gaan we dus tot uitvoering over.
Even voor uw beeld: wij hebben de bovenbouwgroepen groepsdoorbrekend politieke partijen laten maken. Vervolgens moesten ze een naam
verzinnen, standpunten formuleren, een reclamepamflet maken en een filmpje van een paar minuten waarin ze zich presenteren. Die filmpjes
zijn in de groepen 3 t/m 8 getoond en vervolgens
stonden de stembussen klaar. Een echt stembureau moest opletten of alles eerlijk en volgens de
regels ging. Op die manier leerden wij d.m.v. spel
hoe onze democratie werkt. En daarmee zijn we
dan heel actief bezig met burgerschapsvorming.
En dan is het extra leuk dat we nu met die boxen
daadwerkelijk aan de gang gaan. Hun mening
telt!
Coach…
Sinds het begin van dit cursusjaar hebben we 2
teamcoaches. Ellen van Pelt en Janneke den Nederlanden bezoeken de klassen, geven feedback
op de lesinhoud, coachen persoonlijke ontwikkeling en ze zetten in op kwaliteitsverbetering. Dit
loopt heel prettig. We zijn blij met deze nieuwe
rollen in onze school.
Allemaal een fijne vakantie toegewenst,
Meester Roest
P.S.: Op D.V. woensdag 3 november is de school
gesloten i.v.m. Dankdag.

