
De laatste… 
Alweer de laatste nieuwsbrief van het cur-
susjaar. Het is omgevlogen. We hadden een 
heerlijk schooljaar, zonder lange lockdown 
en gedoe. De kinderen mochten veel leren. 
De Cito-resultaten liegen er niet om. Wij zijn 
blij dat die weer duidelijk boven het landelijk 
gemiddelde liggen. Daarvoor stuurt u uw 
kind naar school. Om te ontwikkelen. Dat is 
onze opdracht. Maar misschien nog wel veel 
belangrijker is dat ze een fijne en onbezorg-
de jeugd krijgen, op dat schooltje achter de 
Waal. En daar doen we het voor... 
Alle kinderen krijgen vrijdag voor de vakan-
tie een schoolkrant mee. Daarin staan een 
paar pagina’s tekst van mij, van het bestuur, 
van de MR en niet te vergeten van de kin-
deren. Neem en lees... 
 

Vacatures… 
Juf Van Esch gaat ons verlaten. Na zes jaren 
op onze school gewerkt te hebben, komt 
daar nu een eind aan. Ze gaat zich wijden 
aan studie. Vanaf deze plaats bedanken wij 
haar voor haar inzet en ijver, eerst als OA-er 
en later als juf. Momenteel beraden we ons 
over de vervulling van deze vacature. Wan-
neer daarover meer bekend is, hoort u het. 
Juf, we zullen u missen. Het ga u goed! 
Onze teamcoach en kwaliteitszorgmedewer-
ker Ellen van Pelt gaat ook vertrekken. Na 
de zomervakantie blijft ze tot D.V. 1 novem-
ber nog één dag werkzaam. Zij heeft een 
baan gekregen waar ze al jaren van droom-
de. Orthopedagoge bij een samenwerkings-
verband. We gunnen haar deze stap van 
harte. 
 

Groep 4… 
Om de ontstane vacature in groep 4 na de 
zomervakantie in te vullen, hebben we afge-
lopen zaterdag een advertentie geplaatst. 
Voor zolang we geen nieuwe collega hebben, 
wil juf Jonkers maandag en vrijdag de groep 
doen, juf Geeke Jansen wil de donderdag 
voor haar rekening nemen. De woensdag 
willen juf Zaayer, juf Jonkers en juf Jansen 
om en om doen. Deze invulling is dan totdat 
we een nieuwe persoon benoemd hebben. 
Juffen, ontzettend veel waardering dat jullie 
dit zo samen willen oppakken! En dat juf 
Jonkers na haar pensionering dit wil oppak-
ken, daar zijn we stil van.  
De ontstane vacature door het vertrek van 
mevr. Van Pelt wordt ingevuld door juf Den 
Nederlanden. Zij hoopt na de zomervakantie 
fulltime aan de slag te gaan. 
 
 

Bruiloft… 
Vorige week donderdag trouwde juf Bertine 
met haar Derk. Samen met de kleuters van 

haar groep waren wij hier getuige van. Namens 
ons allemaal wensen we jullie een gelukkig hu-
welijk toe. Liefde is onbetaalbaar. 
 

Afscheid groep 8… 
Aanstaande woensdag is het zover. We hebben 
een prachtige afscheidsdag georganiseerd. We 
beginnen met ontbijt op school, daarna staat er 
een spannend spel op het programma. Na de 
lunch met snacks gaan we naar ‘t Wilgje in Bu-
ren voor een sportieve competitie en een sma-
kelijke BBQ. ‘s Avonds om 20:00 uur start de 
officiële afscheidsavond met de ouders in de 
gemeenschapsruimte van onze school. Donder-
dag is hun laatste schooldag. Ze mogen dan 
eerst even uitslapen en worden om 9:30 uur in 
de klas verwacht. Daarna is het écht voorbij. 
 

Ziek… 
Juf Al-Chalabi is i.v.m. zwangerschapsklachten 
niet in staat te werken. Juf Florijn en juf 
Harmke kampen al een poosje met overspan-
nenheidsklachten. Wij wensen alle drie een 
voorspoedig herstel toe. Heini van Genderen, 
die tijdens de schoolreis haar voet brak, heeft 
de wind ook niet mee. Ze ligt sinds vrijdag 
weer in het ziekenhuis. Gisteren is haar voet 
gespoeld om bacterie tegen te gaan. Sterkte... 
 

Wenmomentje... 
Op D.V. dinsdag 19 juli van 11:00 uur tot 
12:00 uur gaan we de kinderen uit de onder-
bouw even laten wennen in de nieuwe groep. 
 

Foto’s… 
Vorige week kreeg uw kind de groepsfoto mee 
naar huis. Bijna alle kinderen namen in middels 
een envelopje met geld mee terug. Hierbij nog 
even een herinnering. 
 

Luizen… 
In groep 6 zijn luizen (geweest). Opgelet dus. 
 

In verwachting… 
Meester Vat is in blijde verwachting. Zijn vrouw 
is namelijk zwanger. Dat is altijd bijzonder, 
maar als je al 8 jaar getrouwd bent, en er niet 
meer op rekent, dan is het wel extra bijzonder.  
 

Tevredenheidspeiling… 
Onlangs hebben we onder het team een tevre-
denheidspeiling afgenomen. De score is gemid-
deld een 8.3. Daar zij we blij mee! Vanmiddag 
op de teamvergadering gaan we de uitslag op 
verschillende onderdelen evalueren. Er zijn al-
tijd dingen die beter kunnen. Maar voor nu mo-
gen we tevreden zijn over onze tevredenheid.  
 

Schoonmaakavond… 
Vorige week heeft een groep betrokken ouders 
samen met onze conciërge Myrjam de school 
gepoetst. Voor de kleuterbouw is deze avond 
op 20 juli gepland. Welkom vanaf 19:00 uur. 
 

Vriendelijke groet en alvast een fijne vakantie, 
Meester Roest 
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