
10 minutengesprekken… 
Volgende week maandagavond en dinsdag-
avond staan de gespreksavonden gepland. U 
kreeg van onze managementassistente Han-
neke van der Stam een mailtje met daarin 
het rooster van deze avonden. We kijken uit 
naar zinvolle gesprekken over uw kind(eren) 
en over het eerste rapport. De kleuters krij-
gen nooit een rapport in het najaar. Zij krij-
gen in maart, bij de tweede gespreksronde, 
wel een rapport. 

Peutergroep… 
In onze school zit een peutergroep. Formeel 
zijn zij los van de school. Wel hebben wij in-
vloed op aanname van personeel en de loka-
le kleur. Er is nu even geen wachtlijst meer 
voor de peuters. Ze hebben dus ruimte. 
Hieronder leest u een stukje van hen. 
Peutergroep Kibeo Delkant... 
Wist u dat er bij Kibeo Delkant veel te zien, bele-
ven en ontdekken is voor uw peuter? Spelender-
wijs leert uw peuter een heleboel. Via kibeo.nl 
vindt u informatie over onze peutergroep, ook 
kunt u geheel vrijblijvend een rondleiding aan-
vragen via a.tlam@kibeo.nl. We maken graag 
kennis met u en uw kind!  
Met vriendelijke groet, Annick 't Lam 
 
Meeleven… 
Juf Jonkers zal verder deze week afwezig 
zijn. Nadat ze een aantal weken geleden een 
ingreep heeft ondergaan, krijgt ze deze 
week bestralingen. Elke werkdag één. Daar-
mee is, als alles naar wens verloopt, de be-
handeling afgerond. We wensen de juf alles 
toe wat nodig is in deze toch wel moeilijke 
week. Er wordt aan uw boompje geschud. 
Het valt niet mee om invallers te krijgen. En 
al helemaal niet voor groep 8, terwijl dat 
toch zo’n leuke groep is. Nu heb ik een con-
tract gesloten met een landelijke invalpool. 
Zij werken onder de naam ‘Klaswijs’. Zij kos-
ten wel wat meer, maar dan heb je ook wat. 
Deze week komen er twee invallers het werk 
van juf Jonkers overnemen. Ik hoop dat ze 
een goeie klik hebben met de groep, dan 
kan de juf het met een gerust hart aan hen 
overlaten. Sterkte, juf! 

Burgerschapsvorming… 
Vanuit het ministerie hebben wij als basis-
school de opdracht om aan goed burger-
schap te werken. Burgerschap en maat-
schappelijke vorming zijn belangrijk om als 
school over na te denken. Voor ons als 
school ligt er de pedagogische opdracht om 
actief burgerschap te bevorderen. Wij mogen 
jongeren bekendmaken met de basiswaar-

den die gelden in onze samenleving. Hoe gaan 
we met elkaar om en hoe werkt een democrati-
sche rechtsstaat? Welke verschillende gods-
diensten en levensovertuigingen zijn er, en hoe 
voeren we het gesprek daarover? En hoe leven 
we met elkaar samen in ons land, dorp, school 
en tot in de klas? Wij hebben in kaart gebracht 
wanneer burgerschap in de les aan bod komt. 
En dat blijkt toch echt heel vaak te zijn. Tijdens 
de dagopening / BG, tijdens de lessen vanuit 
methode STAPP over moderne media, de les-
sen Begrijpend Lezen zijn regelmatig door dit 
thema gekleurd en vragen om meningsvorming 
van de kinderen, in de zaakvakken Aardrijks-
kunde en Geschiedenis, onze methode sociale 
vorming, enz… Ook het staan in relatie tot je 
omgeving speelt een rol. Ik denk er dan aan 
dat we met de klas gaan zingen bij ‘t Slot. Wat 
was dat ontroerend om die oudjes en zusters 
achter het raam te zien terwijl de kinderen bui-
ten kerstliederen zongen. Dat is ook burger-
schap. Wij werken ook met de methode ‘Aan 
jou de keus’. Groepsdoorbrekend houden we 
leerling-verkiezingen rondom een thema. Daar-
bij hoort de vorming van politieke partijen, 
daarvoor een naam verzinnen, standpunten 
met elkaar formuleren, vergaderen, verkie-
zingsposter maken, een fractievoorzitter be-
noemen, een verkiezingsdebat organiseren, 
stemmingsronde en uitslag van de verkiezin-
gen. Spelenderwijs wordt zodoende het hele 
democratische bestel helder voor de leerlingen. 

Wisseling… 
Na de kerstvakantie D.V. komt juf Bouman 
weer terug van zwangerschapsverlof. Daar zijn 
we heel blij mee! Op maandag gaat ze voor 
groep 4b. Dan neemt ze het plekje in van juf 
Van Lagen. Door het overlijden van haar lieve 
vader ziet juf Van Lagen voor nu even geen 
weg meer voor de klas. Dat vinden we heel 
jammer, maar we begrijpen en respecteren 
haar besluit. We hopen dat ze in de toekomst 
haar plekje weer zal innemen. 
Op dinsdag zal juf Bouman groep 7-8 voor haar 
rekening nemen. Dat is haar ‘ouwe klasje’ van 
vorig jaar, dus dat gaat helemaal goed komen! 
Juf Zaayer stopt voor de kerstvakantie in groep 
7-8. Zij gaat vanaf januari elke dinsdag groep 
4a draaien. Ook al haar ‘ouwe groepje’ van vo-
rig jaar, en daar heeft de juf heel veel zin in. 

Actie… 
Groep 5 is begonnen met een actie voor het 
goede doel. Ze halen geld op voor Bartiméus. 
Zo doen we iets voor onze slechtziende/blinde 
medemens. Dat is trouwens ook burgerschap… 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
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