
Kamp groep 8… 
Wist u nog dat de huidige groep 8 heel erg 
groot is? Er zitten maar liefst 35 leerlingen 
in deze groep. Mede door extra ondersteu-
ning en de inzet van meester Vat gaat het 
echt heel prettig. Toen de kinderen hoor-
den dat ze op kamp gaan, rammelden de 
pannen op het dak. Tjonge, wat waren ze 
blij. We gaan D.V. 13 en 14 april naar ‘t 
Wilgje in Buren. Daar kunnen we ook hele 
leuke en gave activiteiten met hen doen. 
Het is tegelijk een goede voorbereiding 
voor de week erna. De Cito eindtoets staat 
gepland op 18 en 19 april. We gaan be-
wust wat eerder in het jaar op kamp en 
niet meer in de laatste schoolweek. We 
kunnen de laatste schoolmaanden van 
groep 8 goed gebruik maken van de 
kampherinneringen. 
 

Ouder infoavond… 
Vorige week maandagavond organiseerden 
we een informatieavond. Daar heeft u 
goed gebruik van gemaakt. Verreweg de 
meeste ouders gaven blijk van betrokken-
heid. Ik denk niet dat ouders spijt hadden 
van hun komst. Je krijgt zo echt even een 
kijkje in de keuken. Het geeft inzicht in het 
dagelijkse reilen en zeilen en je leert de 
leerkracht beter kennen. Zelf heb ik in alle 
groepen even meegeluisterd. Ik was best 
onder de indruk van ons team. U moet 
denken dat we het behoorlijk spannend 
vinden om voor zo’n groep ouders te 
staan. Ik zag de juffen en meesters in hun 
element, en daar word je blij van. Colle-
ga’s, mijn waardering! 
 

School dicht… 
Op woensdag 30 november is de hele 
school gesloten. Wij hebben dan namelijk 
een studiedag. Ik haast me om te zeggen 
dat we onze studiedagen normaliter altijd 
in een vakantie of op een vrije dag doen. 
Deze keer ontkomen we er niet aan om de 
schooldeur een half dagje dicht te doen. 
Uitzonderingen bevestigen de regel. Wij 
gaan ons als team buigen over een nieuw 
schoolplan. Eens in de 4 jaar moet elke 
basisschool in Nederland een schoolplan 
schrijven waarin een sterkte-zwakte analy-
se gegeven wordt en waarin de ontwikkel-
punten beschreven worden. Op 1 augustus 
moet het Schoolplan 2023-2027 bij de in-
spectie liggen. 
 

Oudertevredenheidsonderzoek… 
Omdat we uw mening heel belangrijk vin-
den, en omdat we een schoolplan gaan 
schrijven, willen we medio oktober tevre-

denheids enquêtes uitzetten. U krijgt daar-
over een mail. Ik hoop écht dat u mee wilt 
doen om die in te vullen. Het is een paar mi-
nuten werk en het geeft ons idee waar we 
dingen moeten blijven doen, en wat we wel-
licht anders of beter kunnen. 
We vragen niet alleen de ouders, maar ook 
de kinderen en de leerkrachten om hun me-
ning. Ook zij krijgen een tevredenheids en-
quête voorgeschoteld. Daarnaast willen we 
een panel organiseren waarin we mensen die 
om de school heen staan, vragen hun me-
ning over ons te geven. Te denken valt aan 
een buurman, de vakdocent gym, een kroeg-
baas, iemand van het samenwerkingsver-
band, een externe hulpverlener, iemand van 
BuurtZorgJong, IDraad enz. Al deze input 
krijgt een plekje in het schoolplan. We willen 
blijven ontwikkelen en verbeteren. Dat vra-
gen we tenslotte ook elke dag aan onze kin-
deren? 
 

Ouderavond jongen / meisje… 
Het duurt nog even, maar bij deze alvast een 
vooraankondiging: De Medezeggenschaps-
raad organiseert een ouderavond op 27 fe-
bruari in de gemeenschapsruimte van onze 
school. Mevr. Hanneke Poot zal met u naden-
ken over het verschil in benadering en ont-
wikkeling tussen een jongen en een meisje. 
Misschien heeft u nog geen nieuwe agenda. 
Dan is het handig om dit ergens op een blz. 
in december te schrijven. We hopen op goe-
de opkomst en een mooie avond met elkaar. 
 

Schoolbieb… 
Praat uw kind(eren) thuis over de schoolbieb 
en over de leuke boeken die hij/zij daar ge-
leend en gelezen heeft? De kleuters kregen 
een boekje te leen mee naar huis. Beleeft u 
plezier aan het samen (voor)lezen? Of hangt 
de tas met het boekje nog aan de kapstok, 
onaangeroerd tussen alle jassen? En gaat hij 
dan ook zo weer mee terug naar school? 
Onderzoek heeft bewezen dat het fifty fifty 
is. Dus 50% van het leesonderwijs is op 
school. Die andere 50% moet thuis gebeu-
ren. Leeskilometers maken. Leesbevordering 
en leesplezier maken. En dat begint op jonge 
leeftijd al als ouders voorlezen. En dat moet 
u echt doen. Ook als u dat nooit doet, gaat u 
er nu mee starten. In het grote belang van 
uw kind. Beeldscherm weg, boek open. En u 
doet uzelf ook een groot plezier. Je gaat sa-
men zo’n verhaal beleven. Dat geeft voor het 
kind herinneringen voor het leven. Dát is 
echte aandacht. Je kind eindeloos naar een 
scherm laten kijken is verwaarlozing. 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
 

Nieuwsbrief 

03-10-2022 Jaargang 28  nr. 3 


