
Aanmelding leerlingen... 
Wanneer u nog een peuter thuis heeft, dan 
wil ik u vriendelijk vragen deze aan te 
melden op school. Ik zie graag die kin-
deren aangemeld die tussen nu en D.V. 1 
oktober 2024 vier jaar worden. U kunt 
hiervoor een inschrijfformulier bij mij op-
halen of even via een oudere broer of zus 
laten ophalen bij mij. I.v.m. de groepsin-
deling voor het volgende cursusjaar is dit 
voor ons heel belangrijk. Woont er bij u in 
de straat nog iemand met jonge kinderen? 
Of in de familie? Zegt het voort, zegt het 
voort… Nieuwe ouders mogen mij bellen 
om een afspraak te maken voor een 
(vrijblijvende) kennismaking d.m.v. een 
rondleiding en inschrijving. Bedankt voor 
uw medewerking. 
 

Vakantierooster… 
Vrij recent hebben we het vakantierooster 
voor het volgend cursusjaar vastgesteld. 
Het is weer gelukt om twee aaneensluiten-
de weken meivakantie te hebben. Daar 
wordt iedereen altijd blij van! Op onze 
website kunt u het rooster lezen. 
 

Schooladviesgesprekken… 
De leerlingen van groep 8 krijgen een brief 
mee naar huis met hun schooladvies voor 
het Voortgezet Onderwijs. We geven die 
mee nadat we de Citoscores hebben. U 
kunt de brief eind volgende week verwach-
ten. Bij die brief zit dan ook een rooster 
voor de gespreksavonden op D.V. maan-
dagavond 13 februari voor ouders met 
achternaam A t/m L, en dinsdagavond 14 
februari voor de achternamen M t/m Z. 
Dan weet u alvast welke avond u in uw 
agenda 10 minuten mag reserveren. Exac-
te tijd volgt dan nog in de brief.  
 

Een stapje terug… 
Juf Carola, onze onderwijsassistente doet 
het even iets rustiger aan. Ze werkt voor-
lopig alleen de ochtenden. Sterkte juf! 
 
 

Trouwen… 
Het duurt nog even, maar onze IB-er Heidi 
van Leersum gaat trouwen. Dinsdag 25 
april gaat ze het ja-woord geven. Voor die 
tijd moet er nog maximaal in hun huis ge-
klust worden. Van bouwval tot droom-
huis...  

 

Parkeren… 
Het parkeerterrein bij de kerk is afgeslo-
ten. De overlast die zij ervan hadden, 
werd te groot. De bestrating en hun grind 
moest telkens opgehoogd worden en dat 
kan niet de bedoeling zijn. We zullen met 

elkaar dus alert moeten blijven dat we aan 
de overkant parkeren en het pad naar de 
school uitlopen. Dus niet met de auto het 
straatje voor de school inrijden. Dat is echt 
alleen voor de bewoners. BVD! 
 

Ouderavond… 
De Medezeggenschaps Raad organiseert een 
ouderavond over het verschil tussen een jon-
getje en een meisje. U kreeg hierover al een 
mail van juf Corrie Aalberts. Het vindt plaats 
op school op maandagavond 27 februari. 
Meteen maandag na de voorjaarsvakantie. 
Als u uw kind(eren) dan weer een week thuis 
hebt gehad, wilt u vast wel een avondje in-
vesteren in opvoedtips… Voor deze avond 
hebben ze een boeiende spreker uitgenodigd 
in de persoon van mevr. Hanneke Poot. Zij 
zal de avond inkleuren en er is alle ruimte 
voor interactie en vragen. Wij hopen dat u 
hiervan gebruik maakt. Mevr. Poot heeft echt 
een verhaal waar u iets mee kunt in de op-
voeding. Welkom! 
 

Spelcontainers… 
Hebben ze thuis al verteld hoe leuk we op 
het plein spelen met al het nieuwe spelmate-
riaal? We hebben een rooster wanneer er 
welke groep aan de beurt is, en dan gaan ze 
helemaal los. Echt leuk om te zien. Wij heb-
ben naast doelstellingen als motoriek, sa-
menspel, bewegen, teamwork enz… ook het 
doel van een positieve veiligheidsbeleving op 
het plein. Dat elke leerling blij kan zijn in de 
pauze. En heerlijk bewegen, en dat iedereen 
meedoet en dat niemand wordt buitengeslo-
ten. Soort verkapte anti-pestcampagne. En 
als u merkt dat uw kind op school, of onder-
weg naar school gepest wordt, wilt u dat dan 
alstublieft met ons delen? Dan kunnen wij er 
iets aan doen. Want we staan klaar, maar we 
zien niet alles. Kom dan dus! Waar 300 kin-
deren samenleven moeten we hier alert op 
zijn. En ook daadwerkelijk iets aan doen. 
 

Functioneren… 
Deze weken krijgen alle collega’s van mij een 
klassenbezoekje en een functioneringsge-
sprek. En elke collega schrijft een persoonlijk 
ontwikkelplan voor de komende periode. 
Hierin beschrijven we wat wij zelf willen le-
ren. Hiermee zorgen we ervoor dat niet al-
leen de kinderen ontwikkelen. Ook wij als 
team willen dagelijks leren. Ten gunste van 
de leerlingen. We zijn tenslotte een lerende 
organisatie. 
 

Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
 

Nieuwsbrief 
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