
10 minutengesprekken…. 
Afgelopen vrijdag kreeg u een mailtje van 
Hanneke met het rooster voor de ge-
spreksavonden. We kijken uit naar goede 
gesprekken. Als u ergens mee zit, schroom 
niet. Vertel het gewoon. Leerkrachten zijn 
juist blij als u met zorgen komt, want dan 
kunnen we er iets mee. Als juf weet en zie 
je ook niet alles. Laten we samen om ons 
kroost staan, dan groeien ze op in een vei-
lige omgeving. Volgende week woensdag 
D.V. krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 
8 hun rapport mee naar huis. De kleuters 
krijgen nog geen rapport. Dat komt later. 
 

Luizen… 
Dat ongedierte is aan een opmars begon-
nen. Na groep 1/2 en groep 4 zijn ze in-
middels ook in groep 6 gesignaleerd. Ze 
zijn erg klein en erg vervelend. Ik denk 
dat de nachtvorst hen niet zomaar ver-
slaat. We zullen aan het werk moeten. 
Controleren, uitkammen boven een wit pa-
pier, shampoo etc… Wilt u uw kind(eren) 
thuis controleren? Volgende week maan-
dag komt er een extra luizencontrole op 
school. Graag dan die maandagochtend de 
haren niet helemaal vast gevlochten. Lie-
ver los of in een staart. BVD! Heeft u zin 
om mee te draaien met de luizenmoeders? 
Welkom! Best gezellig en je krijgt er geen 
jeuk van… 
 

Excursies… 
In de achterliggende weken gingen allerlei 
groepen nogal eens de deur uit. Het stads-
kasteel in Zaltbommel is regelmatig be-
zocht. Ook Kasteel Ammersoyen werd be-
wonderd. Mooi om onze kinderen zo de 
nabije historie en cultuur een beetje bij te 
brengen. Ouders die brachten of haalden 
worden hartelijk bedankt. 
 

EHBO… 
Groep 8 krijgt elke dinsdagmiddag EHBO 
les van Simonet van Hemert en Natasja 
Janssen. Samen zorgen ze ervoor dat de 
leerlingen in februari een EHBO-
jeugdexamen met goed gevolg afleggen. 
 

Goede doel… 
Elke maandagmorgen mogen de leerlingen 
geld mee brengen voor het goede doel. 
We hebben een paar Afrikaanse kinderen 
die wij van dat geld sponsoren via de 
stichting Woord en Daad. Daarnaast hou-
den we acties in de klas. Zoals groep 5. Zij 
haalden geld op voor Bartiméus, de stich-
ting voor o.a. blinde kinderen. Na een in-
drukwekkende gastles waarin de leerlingen 
ervaarden hoe het is om slechtziend of 

zelfs blind te zijn, gingen de kinderen op 
pad. Ze haalden maar liefst een kleine 
€1000,- op. Fijn zeg! 
 

Voorleeswedstrijd… 
Vorige week hebben we een voorleeswed-
strijd georganiseerd. Foto’s daarvan staan op 
de website. Juf Geeke had een podium ge-
maakt met een soort troon als voorleesstoel. 
Ademloos hebben we zitten luisteren. De jury 
moest twee winnaars kiezen. Dat was best 
lastig omdat ze het allemaal zo goed deden. 
Corné van Boksel en Rosalie Koenen waren 
toch echt voorleeskampioen. Gefeliciteerd! 
Zij kregen als beloning een boekenbon. 
 

Ouderpanel… 
Ik heb 10 ouders uitgenodigd om morgen-
avond met elkaar na te denken over de iden-
titeit van onze school. Die tien ouders heb ik 
willekeurig gekozen uit de breedte van onze 
ouderpopulatie. Dat betekent 5 ouders die 
kerkelijk betrokken zijn en 5 ouders die dat 
niet zijn en een andere levensovertuiging 
hebben. Ik wil deze 10 ouders vragen hoe ze 
de identiteit van de school ervaren. Wat er-
vaar je positief of negatief? Waar voelt het 
goed en waar schuurt het soms? Wij willen 
als christelijke dorpsschool het hele dorp be-
dienen. Van de 300 leerlingen is de helft ker-
kelijk betrokken, de andere helft niet. Daar 
zijn we heel zuinig op. Wij willen een aan-
trekkelijke school blijven voor alle kinderen 
en ouders, ongeacht levensovertuiging, 
huidskleur of achtergrond. Dat is ook onze 
identiteit. Het is toch prachtig dat zoiets an-
no 2022 bestaat? En dat we als dorp zo sa-
menleven in wederzijds respect en verbon-
denheid? Daar mogen we allemaal een 
steentje aan bijdragen. Samenleven. De uit-
komst van dit panel krijgt een plekje in het 
schoolplan. 
 

Buitenspeelgoed… 
We hebben een beetje gek gedaan. Voor 
€15.000,- hebben we buitenspeelmateriaal 
aangeschaft! Voor elke klas een kliko vol met 
schitterend spul. Over een paar weken is al-
les compleet. Op maandag 5 december mo-
gen de kinderen alles uitpakken. Wij zijn niet 
zo voor het binnenhalen van de sint in de 
school. Maar we houden er wel van om onze 
kinderen eens een keertje goed te verwen-
nen… Elke klas krijgt zijn eigen container vol 
prachtig speelgoed. Elke klas is vervolgens 
ook verantwoordelijk voor haar eigen kliko. 
In de pauzes willen we dit speelgoed gaan 
inzetten. Hiermee hopen we de school nog 
leuker, gezelliger en veiliger te maken. 
 

Vriendelijke groet,  Meester Roest 
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