
Gestart… 
Wat een blijdschap! Al die kinderen die 
vanmorgen verwachtingsvol het plein op 
liepen. Blije kinderen en blije ouders. Één 
ouder voegde mij toe: ‘De vlag kan uit’. Ik 
hoop dan maar dat hij bedoelt met rood 
boven… :) 
Alles lag klaar. Schriften, boeken, pennen, 
potloden, verwerkingsmateriaal, schone 
lokalen, uitgeruste meesters en juffen. De 
vakantie is voorbij, en wij mogen weer 
naar school. Heerlijk. Een zegen. Het ge-
wone ritme. Uitslapen voorbij. Ik hoop dat 
u een goede zomer achter de rug hebt. Wij 
hoorden niet van grote ongelukken of ern-
stige ziekten. Gelukkig maar. 
We gaan het ook dit cursusjaar weer pro-
beren: Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend 
Lezen, motorische ontwikkeling, sociale 
ontwikkeling enz… Ieder op zijn eigen ni-
veau en in een eigen tempo, maar wel bin-
nen een leerstofjaarklassensysteem met 
uitstapjes naar beneden en naar boven.. 
 

Informatieavond… 
Wij nodigen u uit voor een ouderavond op 
D.V. maandagavond 26 september. Alle 
leerkrachten zullen in de klas uitleg geven 
over het schooljaar, de lesstof, het huis-
werk, ouderbetrokkenheid enz… Er zijn 
twee rondes. De eerste ronde start om 
19.30 uur. De tweede ronde start om 
20.00 uur. Wanneer u meer dan twee kin-
deren bij ons op school heeft, mag u zelf 
kiezen in welke groep u informatie komt 
halen. We hebben twee tijdstippen. Aan u 
de keus om binnen te lopen. Ons doel is 
om inzicht te geven in het klassengebeu-
ren van alle dag. Hartelijk welkom! Wilt u 
dit alvast in uw agenda noteren? Zo’n 
avond organiseren we ook om het contact 
tussen ouder en leerkracht te verstevigen. 
Het is toch ook erg leuk om de leerkracht 
van uw kind(eren) te kennen. Vandaar... 
 

Schoolgids… 
Vandaag krijgt elk gezin een Schoolgids. 
Deze Schoolgids 2022-2023 wordt eenma-
lig verstrekt en bevat alle informatie over 
onze school. Hierin leest u over onze me-
thoden, hoe vraag je vrij, het vakantie-
rooster enz. Wilt u het ergens bewaren? Ik 
hoop dat het opnieuw in een behoefte 
voorziet. 
 
 
 
 
 
 

Gymrooster… 
In de schoolgids staat een gymrooster wat 
inmiddels gewijzigd is. U krijgt van Hanneke 
een mailtje met het definitieve rooster. 
 

Rapporten… 
Vriendelijk verzoek om de rapporten weer in 
te leveren bij de leerkracht. Dan kunnen we 
ze veilig bewaren op school. Graag deze we-
ken inleveren. BVD! 
 

Rekenen… 
Vandaag starten we vanaf groep 3 t/m 8 met 
een nieuwe rekenmethode. Deze methode 
heet ‘Getal en Ruimte junior’. De eerste paar 
weken herhalen we alle stof van het voor-
gaande jaar. Daarna komt nieuw aanbod aan 
bod. Aanstaande woensdagmiddag hebben 
we als team een studiemiddag over deze 
nieuwe werkwijze. Als team willen we het re-
kenonderwijs maximaal laten landen. 
 

Nieuwe gezichten… 
Juf Bos (gr 6), Juf Den Besten (gr 5a), juf 
Bok (gr 3a), juf Vugt (gr 5b en 8) en juf Co-
rine (OA) zijn vandaag voor het eerst ge-
start. Een hartelijk welkom voor jullie in ons 
prachtige dorp en op onze school. Ik hoop 
dat jullie je snel thuis zullen voelen. Dat lukt 
vast wel, en daar moet je zelf ook iets aan 
doen. Als je veel geeft, krijg je veel terug. En 
de kinderen zijn hier echt lief… 
Vorige week is dhr. W. Hol gestart als interim 
directeur-bestuurder van Stichting ‘De 
Planthof’. Hiermee is deze post bezet die 
door het vertrek van dhr. Witvliet was open-
gevallen. Het is een interim bestuurder. Tij-
delijk dus. De komende periode zal nage-
dacht worden over werving en selectie voor 
deze functie. 
 

Vacature… 
Afgelopen zaterdag plaatsten we een adver-
tentie voor de vacature in groep 4. Hopelijk 
levert het sollicitanten op. U hoort ervan. 
 

Contact… 
Het is heel belangrijk dat er, als er iets is, 
een kort touwtje ligt tussen u en de leer-
kracht. Dat we samen om onze kinderen 
staan.  Als er iets is, of als u ergens mee zit, 
gaat u dan in gesprek met de leerkracht? Of 
stuurt u even een mailtje? We zijn echt be-
schikbaar en wacht niet te lang. De ervaring 
leert ons dat bescheiden ouders pas komen 
als het eigenlijk al te ver is. Schroom dus 
vooral niet. We worden er ook voor betaald. 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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