
Nieuw jaar… 
Allereerst wil ik alle kinderen en (groot-) 
ouders van harte een gelukkig nieuwjaar 
toewensen. De kinderen hebben hun plek-
je in de klas weer ingenomen, en het 
zweet drupt al weer van hun voorhoofdjes. 
Puntje van de tong op de bovenlip en zo 
netjes mogelijk schrijven. Er is niets 
nieuws onder de zon… Wat heerlijk dat on-
ze kinderen op zo’n dorpsschooltje mogen 
ontwikkelen en leren. Als team stonden we  
vanmorgen te trappelen om te beginnen. 
We mogen ze weer wat leren!  
Als er iets is, komt u dan bij de leerkracht? 
Schroom niet, we zijn ervoor. O ja, dan 
nog iets: volgende week starten we met 
de CITO-toetsen, de zogenaamde midden-
meting. Dus, de vakantie is voorbij, op tijd 
naar bed en weer in het ritme komen. 
Voor u als ouders is dat ook het beste… 
 

Projectweek… 
We gaan de school op z’n kop zetten. Dat 
doen we in maart. We gaan dan een week 
lang creatief rondom een thema aan de 
slag. Die projectweek start op D.V. 16 
maart en op donderdag 23 maart organi-
seren we een kijkavond voor het hele 
dorp. De klassen zullen dan allemaal inge-
richt zijn met prachtig werk van de leer-
lingen. Het thema gaan we binnenkort kie-
zen. Het wordt wat! 
 

Geboren… 
Meester Vat en zijn vrouw kregen een 
dochtertje. Ze noemen haar Jalinde. Het is 
allemaal goed gegaan, maar het is wel een 
heel klein kindje. Daardoor ontstonden er 
complicaties. Jalinde blijft dus nog even-
tjes in het ziekenhuis. Proficiat! 
Juf Al-Chalabi en haar man kregen een 
zoon, genaamd Samuel. Moeder en kind 
maken het goed. De juf mailde vanmorgen 
vroeg nog naar me dat ze nooit had ge-
dacht dat het moederschap zo mooi zou 
zijn. Ik heb maar niet teruggemaild dat er 
ook andere tijden komen... We gunnen ze 
dit geluk van harte. Gefeliciteerd! 
 

Groep 7… 
Voor de kerstvakantie namen we een 
moeilijk besluit. In goed overleg met 
meester Biesheuvel is besloten dat hij 
stopt voor de klas. De meester heeft zijn 
best gedaan. Hem treft dus geen blaam, 
toch ging het niet zoals hij en wij dat voor-
staan. Momenteel zit hij thuis. Meester 
Biesheuvel gaat zich oriënteren op een 
nieuwe baan. Dat dit heel wat voor hem en 
ons is, hoeft geen uitleg. 

Vanaf vandaag hebben we de twee groepen 
7 samengevoegd. De juffen S. en D. 
Kraijenoord runnen samen deze grote groep 
met 36 leerlingen. De juffen gaan allebei iets 
meer werken zodat de groep elke morgen 
een poosje gesplitst wordt voor het aanbod 
van de hoofdvakken. Onze waardering voor 
het feit dat zij deze klus oppakken is groot! 
We wensen de groep en de juffen een hele 
fijne en leerzame tijd toe met elkaar.  
 

Verkeerssituatie… 
Rondom de school is in de kerstvakantie ste-
vig aan de bomen gesnoeid. Dit nadat we de 
gemeente hadden gevraagd om al die ge-
vaarlijke loshangende en dode takken eruit 
te halen. Gemeente, bedankt! 
‘s Morgens is het nog erg donker. Vanmor-
gen regende het ook. Toch komen veel kin-
deren zonder licht naar school fietsen. Dat is 
gevaarlijk. Misschien even een batterijtje 
vervangen? Veiligheid voor alles. 
 

Luizen… 
Vanmorgen hebben de ouders van het 
luizencomité weer een ronde gedaan. 
Gelukkig kunnen we vermelden dat de luizen 
nagenoeg weg zijn. Een enkele leerling heeft 
er nog mee te kampen en die ouders worden 
geïnformeerd. Na elke vakantie vindt er zo’n 
onderzoeksrondje plaats. Vanmorgen waren 
er ongeveer 8 moeders actief. Wilt u ook 
meedoen? Met meer ben je sneller kaar. Wat 
ook opviel, was dat er veel meiden heel mooi 
ingevlochten waren. Dat is beter van niet na 
elke vakantie i.v.m. deze controle. BVD! 
 

Boek… 
Voor de vakantie kregen de kinderen van het 
bestuur een boek cadeau. Dat is best een 
kostbaar cadeau als je bedenkt dat er bijna 
300 leerlingen een boek kregen. Dat gaat 
over serieus geld. Gelukkig dat u zo trouw 
weer uw ouderbijdrage wilde betalen. Dan 
kunnen we zulke extraatjes makkelijker 
doen. Weet u of uw zoon/dochter het boek al 
uitgelezen heeft? 
 

Gastles… 
Volgende week maandag krijgen de groepen 
3 t/m 8 een gastles van de Fanfare Juliana 
Concordia. Zij nemen allerlei instrumenten 
mee. Die zullen ze laten horen en de kin-
deren mogen misschien zelf ook wel blazen 
op een bugel, een hoorn, een trompet enz… 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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