
Aanmelding leerlingen... 
Wanneer u nog een peuter thuis heeft, dan 
wil ik u vriendelijk vragen deze aan te 
melden op school. Ik zie graag die kin-
deren aangemeld die tussen nu en D.V. 1 
oktober 2023 vier jaar worden. U kunt 
hiervoor een inschrijfformulier bij mij op-
halen of even via een oudere broer of zus 
laten ophalen bij mij. I.v.m. de groepsin-
deling voor het volgende cursusjaar is dit 
voor ons heel belangrijk. Woont er bij u in 
de straat nog iemand met jonge kinderen? 
Of in de familie? Zegt het voort, zegt het 
voort… Nieuwe ouders mogen mij bellen 
om een afspraak te maken voor een 
(vrijblijvende) kennismaking d.m.v. een 
rondleiding en inschrijving. Bedankt voor 
uw medewerking. 

 

Corona… 
Hoe staat het ervoor op school? Best goed 
gelukkig. Vanmorgen kregen we verschil-
lende telefoontjes omdat kinderen thuis-
blijven. Een hele enkele leerling is zelf po-
sitief getest. Een andere groep leerlingen 
zit thuis omdat een huisgenoot positief ge-
test is. Als er drie leerlingen in één groep 
een positieve test hebben, zal ik met de 
GGD overleggen of de klas naar huis moet. 
Tot nu toe is dat niet nodig geweest, en 
hopelijk blijft dat zo. We willen de klassen 
open houden. Toch hoor ik berichten dat 
scholen enorm te kampen hebben met 
grote aantallen besmettingen. Bijvoorbeeld 
de basisschool waar de kinderen van juf 
Geeke naar toe gaan. Daar zitten al 6 klas-
sen thuis. In Den Haag wordt gekeken of 
de huidige quarantaineregels voor kin-
deren houdbaar zijn. We wachten af. 

 

In verwachting… 
Juf Polinder- Den Dekker en juf Eline  
Kooij-van Eekelen zijn beiden in blijde ver-
wachting. Na de meivakantie gaat hun 
zwangerschapsverlof in. We zijn blij met 
de blijden, en we wensen hen toe dat ze 
t.Z.t. een gezonde baby in de armen mo-
gen sluiten. 
 

Vacatures… 
Afgelopen zaterdag heeft er een adverten-
tie in de krant gestaan voor een aantal va-
catures. Ten eerste voor juf Polinder die 
met zwangerschapsverlof gaat. Het zwan-
gerschapsverlof van juf Eline wordt opge-
vangen door juf Bertine. We zoeken ook 
personeel voor na de zomervakantie. Zo-

wel in de onder-, midden- als bovenbouw 
ontstaan er vacatures. We hopen kwalitatief 
goed personeel aan te trekken om uw kin-
deren onderwijs te geven. U hoort ervan. 

 

Acties… 
Het is belangrijk om kinderen te leren iets af 
te staan voor de naaste. Een actie ván kin-
deren vóór kinderen voor een goed doel. 
Groep 5 haalde € 668,35 op voor Bartiméus, 
een stichting waar blinde/slechtziende kin-
deren geholpen worden. Daarover kregen de 
klassen ook een workshop. En ze hebben er-
varen wat het inhoud om blind of slechtziend 
te zijn. En dat sloeg aan! Tjonge, wat hebben 
jullie een groot bedrag opgehaald zeg! Ook 
groep 7 en 7-8 hebben geld opgehaald. Zij 
deden dat voor ‘Stichting Red een kind’. 
Maar liefst € 400,- hebben jullie opgehaald. 
Wat is dit ontzettend fijn!  

 

Groep 8 VO… 
Momenteel zijn we in de groepen 3 t/m 8 be-
zig met de afname van de Cito-toetsen. U 
kunt de uitslagen via ons Ouderportaal digi-
taal inzien. Wanneer de toetsen allemaal af-
genomen zijn, gaan we voor de leerlingen 
van groep 8 het schooladvies opstellen. 
Daarover willen we met u in gesprek op D.V. 
maandagavond 20 februari en dinsdagvond 
21 februari voor de groep 8 van juf Jonkers 
en mij. Op donderdag 24 februari voor de 
groep 8 van meester Vat. Misschien slim om 
hiervan alvast even een aantekening in uw 
agenda te maken. BVD! 
 

Schoolvereniging… 
Aanstaande donderdagavond vergadert het 
bestuur van de schoolvereniging. Zij zijn ook 
de zogenaamde Identiteitsraad en zij hebben 
de functie van Ouderraad van de peuter-
groep. Dit bestuur bestaat uit vijf personen 
(vrijwilligers) en met elkaar hebben we een 
hele warme en betrokken samenwerking. Zij 
dragen de school. En dat doet u als ouders 
ook. Dat kan je zomaar aanvoelen. En wat je 
samen draagt, wordt licht. Dan gaat het 
makkelijk. En zo wordt dat ook door ons er-
varen. Bedankt daarvoor. 

 

Rekenen 
Vanmiddag gaan we o.l.v. een externe des-
kundige nadenken over ons rekenonderwijs. 
Wat gaat goed, wat kan beter, waar liggen 
kansen, waar willen we naartoe? Dit is tege-
lijk het startschot om een nieuwe moderne 
rekenmethode uit te kiezen.  

 

Vriendelijke groet,  Meester Roest 
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