
10 minutengesprekken… 
Vorige week maandagavond en dinsdag-
avond stonden de gespreksavonden gepland. 
Wij hebben het als team heel fijn gevonden 
om u ’live’ te ontmoeten. Dat fysieke contact 
blijkt in deze tijd wel extra waardevol. Wan-
neer u het idee heeft dat u niet uitgepraat 
bent, maak dan gerust een vervolgafspraak. 
 

Geboren… 
Bij juf Diane en haar man is een gezonde 
baby geboren. Het is een gezonde zoon ge-
naamd Janoah Emmanuel. We wensen felici-
teren deze juf met de geboorte van deze 
eerste zoon. Vader zal wel blij zijn met zo’n 
stamhouder. We hopen de juf snel een keer-
tje te zien op school achter de kinderwagen. 
 

Trouwerij… 
Sinds dit cursusjaar werkt juf Mari-Lynn bij 
ons op school als onderwijsassistente voor 
vier dagen in de week. Op D.V. 16 december 
gaat ze trouwen. Zoiets valt niet te verbie-
den, dus dan heeft ze wat vrije dagen. Wij 
zullen na de bruiloft op school ook iets fees-
telijks organiseren. Ze komt dan een keer 
met haar man in trouwjurk op school zodat 
het voor de kinderen helemaal echt is. We 
wensen de juf en haar man voor nu een on-
vergetelijke trouwdag toe. 
 

Meeleven… 
Juf Florijn van groep 6 zit thuis vanwege 
overspannenheidsklachten. Dat is geen klei-
nigheid. Alles loslaten waaraan je zo verbon-
den bent met alle gevoelens van dien. Je 
klas, je kinderen en collega’s enz… Tot de 
kerstvakantie zal ze in ieder geval rust ne-
men. We wensen de juf van harte beter-
schap toe. De vervanging van haar vier 
werkdagen kost hoofdbrekens. Juf Van Hel-
den die elke dinsdag voor de groep staat, 
gaat tot de kerst ook de vrijdag erbij pak-
ken. Juf Al-Chalabi doet een aantal donder-
dagen. Invalpool ‘Klaswijs’ helpt ons de ove-
rige dagen. We hopen hiermee voor nu de 
rust in de groep te herstellen. De ouder-
avonden zijn door juf Van Helden als heel 
bemoedigend ervaren. We gaan ervoor. 
 

Corona… 
Vanaf vandaag scheiden we de groepen. Dat 
betekent dat we gescheiden pauze houden 
en dat de kinderen gescheiden naar binnen 
en naar buiten gaan. Hierdoor vermengen 
zich geen groepen in de gang. De kinderen 
hoeven dan ook geen mondkapje op. Op de 
persconferentie werd over thuistesten ge-
sproken. Hoe dat vorm krijgt, is nog ondui-
delijk. Over positieve leerlingen is telkens 
contact met het GGD scholenteam Gelder-

land Zuid. Vorige week woensdag hebben we 
nog een intensief overleg gehad of we groep 3b 
in quarantaine moesten laten gaan vanwege de 
besmettingen in die groep. De GGD adviseerde 
toen van niet. We laten ons maar een beetje 
leiden. Verder houden we als team anderhalve 
meter afstand, hebben we in elke klas en in 
elke ruimte desinfectie hangen, we ventileren 
door de ramen extra open te zetten en kin-
deren met klachten blijven thuis. Onze gedach-
ten gaan naar de vaders en moeders die in de 
zorg werken. Sommige werken meer dan dub-
bele uren om op de corona-afdeling extra te 
assisteren. Dat is niet niks. En als je dan thuis 
komt moet je ook even stoom afblazen. Heer-
lijk om je kinderen dan extra stevig op schoot 
te nemen. Vanaf deze plaats dus onze waarde-
ring voor de mensen in de zorg! En nogmaals: 
Bij klachten: blijf thuis! Met voorzichtigheid ho-
pen we dat het aantal besmettingen in school 
laag zal blijven. 
 

Kerstfeest… 
De kleutergroepen hielden jarenlang een kerst-
bijeenkomst in de kerk. Dat gaat dit jaar van-
wege de maatregelen niet lukken. Negentig 
kleuters en 180 ouders op anderhalve meter 
wordt krap. Daarom organiseren we een alter-
natief. Binnenkort krijgt u hierover informatie 
van juf Thirza. Het is jammer, maar we hopen 
op uw begrip. We gaan er voor de kinderen wel 
echt een mooie avond van maken en er worden 
videóopnames gemaakt zodat u kunt meebele-
ven. Trouwens, als ú aan Kerst denkt, waar 
verlangt u dan naar? 
 

Bewegingsonderwijs… 
Vanaf volgende week krijgen alle leerlingen van 
groep 3 t/m 8 een soort CITO toets, maar dan 
voor gym. Het moet niet gekker worden, denkt 
u misschien, maar met de vakdocenten willen 
we de ontwikkeling van alle leerlingen in kaart 
brengen zodat we ons gymonderwijs nog beter 
kunnen afstemmen op de bewegingsbehoefte  
van uw kind(eren). 
 

Opgeruimd… 
Het is maar goed dat u als ouders van kleuters 
niet meer in de school komt, want het was toch 
een bende in het speellokaal… Het thema was 
‘de jungle’, nou dat was zichtbaar. Zand op de 
grond, allemaal dierenhokken met beesten die 
dagelijks gevoerd moesten worden enz… Het is 
inmiddels allemaal weer opgeruimd en het was 
een succes. We proberen bij de kleuters princi-
pes vanuit Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
(OGO) toe te passen. Dan komt het echt uit 
het kind en bepalen ze mede de inhoud van het 
onderwijs en het spel.  
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
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