
Cito eindtoetsscore… 
De score van de Cito-eindtoets van groep 8 
is binnen: 536,2. Het landelijk gemiddelde 
is 534,8. Daar zitten we dus weer ruim bo-
ven. Proficiat groep 8: TOP! 
 

Schoolreis… 
Op D.V. 16 juni is het zover. Dan gaan we 
met groep 1 t/m 8 op schoolreis. De in-
stroomgroep en de peutergroep blijven veilig 
op school. Over de veiligheid op de school-
reis hebben we ook goed nagedacht. Alle 
collega’s, op een enkeling na, gaan mee. Dat 
betekent dat we ongeveer 40 personeelsle-
den hebben op dik 300 leerlingen. Dat is on-
geveer 1 begeleider op 8 leerlingen. Wij we-
ten voor welke leerlingen dit andersom 
geldt. In duinoord zijn we waarschijnlijk de 
enige groep. Misschien nog een enkel ander 
groepje of een klas van een andere school, 
maar dat is allemaal erg overzichtelijk. Er 
gaat één moeder mee vanwege medische 
redenen. Omdat we dit voor die moeder een 
beetje ongemakkelijk vinden, sluit er nog 
een overblijfmoeder aan. We kijken uit naar 
een mooie, gezellige en onvergetelijke dag. 
 

Vertrek… 
Juf Harmke Kreunen-van Wijk werkt elke 
dinsdag een aantal uren in de schoonmaak 
en een aantal uren in de klassenondersteu-
ning. Zij gaat stoppen m.i.v. de zomerva-
kantie. Haar verhuizing naar Doetichem en 
het feit dat ze moeder werd van een lieve 
zoon zorgt ervoor dat er een punt gezet 
moet worden. We vinden het jammer, maar 
we begrijpen het helemaal.  
Juf Eline ging afgelopen dinsdag met zwan-
gerschapsverlof. Als alles goed mag gaan, 
hoopt ze daarna haar plekje weer in te ne-
men. We wensen haar alle goeds toe. 
 

Vrije dagen… 
Aanstaande donderdag (Hemelvaartsdag) en 
vrijdag zijn de schooldeuren gesloten. Maan-
dag 6 t/m woensdag 8 juni is de school ook 
gesloten. Aansluitend aan de Pinksterdagen 
hebben de kinderen dus twee vrije dagen.  
 

Studiedag… 
Woensdag 8 juni hebben wij als team onze 
jaarlijkse studiedag. Dan gaan we o.l.v. een 
externe nadenken over het thema 
‘Kindgesprekken’. Waar u aan kan denken: Het 
belang van het ontwikkelgesprek wordt onderbouwd 
vanuit theorie. We werken aan leerkrachtvaardighe-
den voor het voeren van een gesprek. Hoe voer je 
een gesprek? Welke vragen stel je? We zullen een 
filmfragment ontwikkelgesprek bekijken Hoe zet je 
een gesprek op? Hoe rond je af? Welke gespreks-
technieken zijn er en kun je inzetten tijdens een 
ontwikkelgesprek? Hoe krijg je een kind aan de 
praat dat niet wil praten? Hoe spreek je met het 

jonge kind? Hoe krijgen leerdoelen een plek tijdens het 

gesprek? Ik ben ervan overtuigd dat we teveel 
óver kinderen praten en te weinig mét kin-
deren. 
 

Nieuw personeel… 
Vorige week heeft er een proefles plaatsgevon-
den. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met 
onderwijsassistentes. We hebben juf Noteboom 
uit Hagestein als leerkracht benoemd en juf 
Kanselaar uit Brakel als onderwijsassistent. 
Beiden hopen na de zomervakantie te starten. 
Daar zijn we blij mee. We kunnen nu verder 
om het plaatje voor het cursusjaar 2022-2023 
te maken. Welke leerkracht komt er voor welke 
groep? Intussen zijn we bezig met de indeling 
van de groepen. Omdat zittenblijvers hierop 
van invloed zijn, kan dit nog even duren. 
 

Afscheidsdag… 
Een commissie heeft nagedacht over een 
prachtige afscheidsdag voor groep 8. Deze ver-
rassing staat gepland op woensdag 13 juli. Er 
komt binnen een paar weken een uitnodiging 
met uitleg naar de leerlingen. Dan is het geen 
verrassing meer, maar dan begint de voorpret. 
Donderdag 14 juli zal de laatste lesdag zijn. 
 

Fotograaf… 
Volgende week donderdag 2 juni komt de 
schoolfotograaf groepsfoto’s maken. We doen 
om het jaar ook portret en broers/zussen fo-
to’s. Dit jaar dus alleen de klas als groep op de 
foto. 
 

Bloemenveld… 
De grasstrook tussen de vijver naast de kerk 
en het voetpad middendoor wordt ingezaaid. 
De mannen van de Capreton gaan dat eerst 
frezen. Vervolgens wordt er een prachtig één 
jarig en tweejarig bloemmengsel gezaaid. Het 
zal eerst even eenvoudig afgezet worden. T.z.t. 
kunt u er tussendoor lopen (zonder hond) en 
mag u gerust wat plukken. Met dit initiatief 
proberen we ons dorp en de Delkant nog mooi-
er te maken. Het is goed voor de bijen en het 
is wellicht goed voor uw humeur… 
 

Oekraine… 
Met alle scholen in de gemeente Zaltbommel 
en Maasdriel is samengewerkt om de opvang 
en het onderwijs voor gevluchte kinderen vorm 
te geven. Wij blijken één van de eerste ge-
meenten in ons land te zijn die dit zo voortva-
rend hebben gerealiseerd. Oekraïense kinderen 
krijgen centraal onderwijs in Hedel, Zuilichem 
en Zaltbommel. Daar zit een hele organisatie 
achter, maar het loopt. Een opa attendeerde 
mij erop dat ik dit best in de nieuwsbrief mocht 
schrijven. Tè bescheiden zijn, schijnt ook niet 
goed te wezen, volgens hem dan.  
 

Alvast goede dagen toegewenst, Meester Roest 
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