
Tevredenheidsenquête… 
Uw mening over onze school en het onder-
wijs is voor ons belangrijk. Uw mening 
telt! Daarom kreeg u vorige week een 
mailtje met het vriendelijk verzoek om 
mee te doen met de enquête. Deze vra-
genlijst heb je met 5 minuten ingevuld. De 
leerlingen van de bovenbouwgroepen krij-
gen een vergelijkbare vragenlijst voorge-
schoteld. Alle meesters en juffen krijgen 
ook zo’n vragenlijst. Die uitkomsten kun-
nen we dan mooi naast elkaar leggen om 
de tevredenheid te duiden en er ontwikkel-
punten uit te halen. Een zogenaamde 360 
graden feedback. U doet toch ook wel 
mee? Hoe hoger het percentage is van ou-
ders die meedoen, des te betrouwbaarder 
de uitkomst. Bedankt alvast! 
 

Excursies en activiteiten… 
De groepen 2 t/m 4 bezoeken de komende 
weken kasteel Ammersoyen in het kader 
van kunst, cultuur en geschiedenis. De 
kleuters gaan naar het bos om hun thema 
herfst te beleven. In de middenbouw-
groepen was de kleur van de boekenweek 
‘groen’. Vandaar dat de juffen voor school-
tijd groen eten kookten. Andijvie, sperzie-
bonen, spinazie enz… De kinderen moch-
ten proeven en vertellen wat het is en er 
vervolgens verkleinwoordjes bij bedenken. 
Dat is toch wel heel modern taalonder-
wijs… O ja, in verschillende groepen wer-
den appels geplukt, appelmoes gemaakt 
en appelflappen gebakken. Ik noem zo-
maar even een paar dingen, zodat u niet 
denkt dat we alleen maar met onze fraaie 
neusjes in de boeken wurmen. 
 

Informatieochtenden… 
Na de herfstvakantie kunnen de ouders 
van groep 3a en 3b een lesje in de klas 
meemaken. Het is leuk om als ouders in-
zicht te krijgen in hoe de juf een leesles 
geeft. En om te zien hoe je kind zich op-
stelt in de groep. In groep 8 mogen ouders 
aanschuiven bij een lesje over het Voort-
gezet Onderwijs en de schoolkeuze. Verde-
re info hierover kregen de ouders van deze 
groepen via de mail. 
 

Vacature groep 4… 
Na maar liefst 4 dure advertenties en ad-
verteren via social media is het resultaat: 
nul sollicitanten. Dat is best een zorg. Ge-
lukkig wil juf Jonkers nog wel een poosje 
groep 4 draaien. Juf Zaayer geniet ook 
merkbaar in deze klas. Juf Geeke had 
vooraf aangegeven dat ze de donderdag 
tussen zomervakantie en herfstvakantie 

wilde invullen. Dat stopt dus bijna. Gelukkig 
hebben we juf Ruissen bereid gevonden om 
deze dag in te vullen. Onze waardering voor 
de souplesse van deze juf om zo mee te hel-
pen om de boel draaiende te houden. Een 
enkele keer zal juf Geeke op donderdag toch 
voor de klas staan. Als het een drukke week 
is rondom rapporten ofzo, zodat het ook voor 
juf Ruissen leuk blijft en dat de groep ook af 
en toe mag genieten van juf Geeke. Onder-
tussen blijven we zoeken en werven. We blij-
ven hopen. 
 

Planthof bijeenkomst… 
Morgenmiddag vanaf 17:00 uur hebben we 
een feestelijke bijeenkomst met alle betrok-
kennen rondom stichting ‘De Planthof’. Sa-
men met de scholen uit Poederoijen en Leer-
broek participeren wij als school onder de 
paraplu van deze stichting. Om elkaar beter 
te leren kennen en om verbinding en netwer-
ken tot stand te brengen, gaan we de bloe-
metjes even buiten zetten. 
 

Geboren… 
Bij onze onderwijsassistente juf Mari-Lynn en 
haar man is een gezonde zoon geboren ge-
naamd Loïc. Vanaf deze plaats feliciteren we 
dit mooie stel met hun eerstgeborene. 
 

ZIEN… 
Zo heet ons observatiesysteem met betrek-
king tot sociale en emotionele vorming. In 
ZIEN zitten vragenlijsten die de leerkracht 
per leerling invult. Deze vragen gaan onder 
andere over welbevinden, betrokkenheid, ini-
tiatief, e.d. De uitkomsten hiervan worden 
allemaal besproken in gesprekken tussen de 
leerkracht en de Intern Begeleider. Wanneer 
er zorgen op dit gebied zijn, gaan we over 
tot actie. Uiteraard kunnen we nu ook met-
een kijken naar de tevredenheidsscore van 
de leerling zelf. En dit naast elkaar leggen. 
 

Nieuwe rekenmethode… 
Hij bevalt heel goed. Zowel bij de kinderen 
als bij ons als team. Vanmiddag na schooltijd 
hebben we weer een cursusmoment over de 
methode. Hij is wel wat hoger van niveau, 
maar erg overzichtelijk. Voor de liefhebbers: 
hij heet ‘Getal & Ruimte Junior’. 
 

Herfstvakantie…  
Aanstaande vrijdag om 12:15 uur start de 
vakantie. Herfst, herfst, wat heb je te koop, 
honderdduizend bladeren op een hoop. Ho-
pelijk krijgen we mooi weer. Dan kunnen de 
kinderen lekker buitenspelen, het bos in, 
voetballen, ravotten, enz… Ik wens alle kin-
deren een fijne vakantie toe. Even lekker uit-
rusten…  
 

Vriendelijke groet,  Meester Roest 
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