
Ouder infoavond… 
Maandagavond D.V. 26 sept (19:30 uur) gaan 
de leerkrachten u vertellen hoe het werkt 
in de klas. Zoals u in de vorige nieuwsbrief 
las, gaat dit in twee rondes plaatsvinden. 
Aan u de keus welke groep(en) u bezoekt. 
Heeft u meer dan twee kinderen op school, 
dan wordt de keuze iets moeilijker. De 
leerkrachten vertellen over hoe het lespro-
gramma in elkaar zit, de dagplanning, het 
huiswerk, de methoden enz… Uiteraard is 
er ook alle ruimte om vragen te stellen. 
Deze infoavond gaat niet over de vorderin-
gen van uw kind, maar over het reilen en 
zeilen in de groep. Het zijn twee rondes 
van een haf uurtje, u bent dus ook zo 
weer thuis. Wij kijken uit naar uw komst. 
Het is de moeite waard. En bijkomend 
voordeel is dat u meteen de leerkracht een 
beetje leert kennen. Dan weet u meteen 
waarover uw kind thuis al die verhalen 
vertelt, of niet. Zo’n avond moet ook ver-
bindend werken, en dat is heel belangrijk. 
Als er een band is tussen leerkracht en ou-
ders dan kan er echt heel veel. 
 

Opening Bibliotheek… 
Vanmorgen is onze schoolbieb feestelijk 
geopend! Juf Geeke heeft namens de bieb-
commissie de winnaars van de gedichten-
wedstrijd bekend gemaakt. Ook was er 
een wedstrijd wie er de mooiste boeken-
legger maakte. De bieb ziet er echt spik en 
span uit. Kijkt even in de fotorubriek op de 
website? Dan kunt u er een beeld van vor-
men. Volgende week maandag tijdens de 
ouderavond kunt u ook een kijkje nemen. 
Om de opening goed te vieren kregen alle 
kinderen een lekkere cake met een boe-
kenwurm erop. 
Er is op de achtergrond veel werk verzet 
door de leerkrachten uit de Biebcommissie 
en door de hulpouders. Hartelijk bedankt 
daarvoor! We zoeken nog een paar bieb-
ouders. U krijgt daarover een mailtje van 
juf Geeke. Nu de schoolbieb een feit is, 
hopen we het leesgedrag van uw  
kind(eren) positief te stimuleren. Doet u 
ook mee aan leesbevordering? Thuis voor-
lezen, over boeken praten, 10 cent per ge-
lezen boek zakgeld, enz… Lezen is echt 
noodzaak voor een goede ontwikkeling van 
woordenschat, fantasieontwikkeling, be-
gripsvorming, tekstdoorgronden enz... De 
vijand van het boek is het scherm. De ont-
lezing is daardoor enorm, en we gaan er 
wrange vruchten van plukken als we onze 
kinderen niet tot lezen zetten. En lezen is 
zoiets heerlijks. Dat gunnen we ze… 

Ontruimingsoefening… 
Morgenochtend gaan we een ontruimingsoe-
fening doen. Even kijken binnen hoeveel mi-
nuten alle kinderen buiten staan. We hebben 
een team van BHV-ers die de school zullen 
ontruimen en inspecteren. Net echt. 
 

Verkeersveiligheid… 
Nu de regenachtige en donkere dagen weer 
beginnen, blijft het zaak om veilig naar 
school te kunnen. Lopend, op de fiets of met 
de auto. Bij deze de oproep om goed op te 
letten. Kinderen schieten soms zomaar tus-
sen de auto’s door. Daarom geven we ver-
keersles, maar dat helpt niet altijd. U heeft 
als ouders allemaal een verkeersdiploma, 
dus aan u zal het niet liggen. Misschien een 
tip om, wanneer u voor de sportschool par-
keert, de auto met de neus naar de straat in 
te parkeren. Als u achteruit wegrijdt, is uw 
zicht minder. 
 

Pluktuin… 
Heeft u ook al opgemerkt dat de pluktuin 
naast het pad aan de Delkant mooie bloemen 
laat zien? An de kopse kant kunt u erin lo-
pen. Er loopt een pad doorheen. U mag ook 
plukken. Doe dat een beetje netjes, laat een 
bloemetje staan voor de volgende, en zet ze 
thuis mooi op de vaas. Bloemen houden van 
mensen, toch? Gaat u gang. 
 

Fruitdag… 
Rond 10:15 uur eten en drinken de kinderen 
iets. U mag zelf weten wat u meegeeft. Op 
woensdag is het verplicht fruitdag. Dan mo-
gen ze dus geen koek e.d. meenemen. Eén 
dag in de week moet het fruitig kunnen. Die 
andere dagen mag u ook gerust fruit of an-
der gezond spul meegeven.  
 

MR… 
Door het vertrek van juf Diane ontstond er 
een vacature in de Medezeggenschapsraad. 
Juf Bouman is unaniem gekozen. We wensen 
de juf een goede tijd toe als MR lid namens 
de personeelsgeleding. 
 

Vacature… 
Na drie keer een advertentie in de krant en 
op de digitale vacaturebank hebben we nul 
sollicitanten voor de vacature van 4 dagen in 
groep 4. Gelukkig wil juf Jonkers voorlopig 
de honneurs waarnemen, en juf Geeke valt 
ook een dag extra in. Juf Zaayer pakt er wel-
eens een woensdag bij. Samen redden ze het 
nog wel een poosje. Het geeft wel aan dat de 
personeelskrapte in het onderwijs geen 
sprookje is. Heeft u nog pubers die niet we-
ten wat ze willen worden? Laat ze eens na-
denken over het onderwijs. Het is mooi werk! 
 

Vriendelijke groet,  Meester Roest 
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