
Aanmelding leerlingen… 
N.a.v. mijn oproep in een vorige nieuws-
brief kregen we weer een heel aantal aan-
meldingen. Misschien is het u even ont-
gaan? Aanmelden kan nog. Misschien kan 
je een vriendin of een kennisje tippen? Wij 
zien graag dioe kinderen ingeschreven die 
tussen nu en D.V. 1 oktober 2023 vier jaar 
worden. 
 

Nieuw personeel… 
Vorige week vonden er drie proeflessen 
plaats. Ik ben blij u te melden dat we twee 
personen hebben aangenomen. Een mees-
ter Biesheuvel uit Sassenheim en een juf 
Van Vugt uit Werkendam. Ontzettend fijn 
dat er mannelijk bloed ons team komt ver-
sterken. Een meester! Dat is toch een 
zeldzaamheid. En zo het ons laat aanzien 
is het een echte. Eentje van het originele 
ras. Hij heeft trouwplannen en wil zich met 
z’n aanstaande vrouwke vestigen in Beesd. 
Met die nieuwe juf zijn we net zo blij al is 
zij van een minder zeldzaam soort. Hier-
mee is de formatie voor komend cursus-
jaar nog niet rond. Aanstaande zaterdag 
plaatsen we opnieuw een advertentie. 
 

Schooladvies… 
Vanavond en morgenavond komen de ou-
ders van groep 8 op gesprek. Donderdag-
avond verwachten we de ouders van de 
groep 8 uit de combi. Ik hoef me deze 
week dus nog niet te vervelen. We gaan 
de schooladviezen bespreken. We gunnen 
de groep achters allemaal een fijne plek op 
het Voortgezet Onderwijs. Ze zullen weer 
naar allerlei VO-scholen uitwaaien. U kunt 
denken aan het Cambium, Gomarus, Prin-
sentuin, Stedelijk Gymnasium, Ida Ger-
hard, Willem van Oranje enz… 
 

Schilderen… 
Vorige week zijn de groepen 7 en 8 en 7-8 
aan de slag gegaan met een schilderpro-
ject. Dit gebeurt onder leiding van kunste-
naar Maarten Keijzer. In groepjes kregen 
de kinderen de opdracht een beroemd 
bouwwerk na te schilderen. De Eiffeltoren, 
de Chinese Muur, het Vrijheidsbeeld, de 
molens in Kinderdijk etc… Morgen gaan ze 
het afmaken. Wij willen de schilderijen 
door de hele school ophangen. Dat geeft 
een vrolijk beeld in de gang, en we hebben 
het ook nog eens zelf gemaakt. U zult ze 
t.z.t. wel een keertje zien hangen. 

Schaduw… 
Je kan je er nu weinig bij voorstellen, maar 
we kijken uit naar de dagen dat de zandbak 
open kan. Daarvoor hebben we een scha-
duwdoek besteld. We willen palen plaatsen 
waar we dit doek aan kunnen ophangen. Uw 
kind kan dan heerlijk in de schaduw dat 
zandkasteel bouwen. Ontzettend goed voor 
de motoriek en de fantasieontwikkeling. 

 

Jeugd EHBO… 
Deze week vindt het EHBO-examen plaats 
voor groep 8. Dit bestaat uit een theoretisch 
en een praktisch gedeelte. Jongelui, doe je 
best en zorg dat je slaagt! Oefen je thuis met 
de stabiele zijligging en verbandjes aanleg-
gen? Je krijgt een écht diploma! 

 

Imker… 
Aanstaande vrijdagmorgen komt er in de bo-
venbouw een imker op bezoek. Hij neemt 
geen bijen mee, maar wel allerhande materi-
aal waarmee hij het bijzondere verhaal over 
de bijenvolken komt vertellen. Als je reali-
seert welke bijzondere dingen er in en buiten 
zo’n bijenkast plaatsvinden, word je heel stil. 
De koningin, de dar, de honing, de eitjes 
etc… Dat kan toch geen evolutie zijn… 

 

Beoordeling… 
In de afgelopen weken heb ik met de meeste 
collega’s een beoordelingsgesprek gevoerd. 
Naast dat dit een verplichting is vanuit het 
ministerie is het ook goed om te doen. Soms 
kan dat bij de juffen een stukje spanning ge-
ven. Dat is niet vreemd. We hebben inhouds-
volle en mooie gesprekken gevoerd. Het is 
toch ook gewoon prettig om eens te horen 
wat er goed gaat en waar ontwikkelkansen 
liggen. Dat doen we bij de kinderen de hele 
dag door, dus daar mogen wij ook voor open 
staan. De collega’s hebben ook allemaal een 
Persoonlijk Ontwikkel Plan geschreven. 

 

Vakantie… 
Volgende week is de school gesloten. We 
hebben dan een weekje voorjaarsvakantie. 
Ik hoop voor de kinderen op een beetje mooi 
weer. Heerlijk naar buiten en bewegen. En 
na het eten wegdromen in dat mooie lees-
boek. Even vergeten dat er ook nog zo’n on-
ding bestaat die ze computer noemen. De 
woensdag na de vakantie (9 maart) is de 
school gesloten i.v.m. de landelijke biddag. 
 

Vriendelijke groeten, 
M.Th.J. Roest 
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