
10-minutengesprekken… 
Vanavond en morgenavond is het weer zo-
ver. Van onze managementassistente 
Hanneke kreeg u een mailtje met het roos-
ter. Groep 8 is onlangs al aan de beurt ge-
weest voor de schooladviesgesprekken. 
Alle ouders en verzorgers van de kinderen 
van groep 1 t/m 7 willen we hartelijk ver-
welkomen. We zullen het rapport bespre-
ken, maar ook het welbevinden van uw 
zoon of dochter in de groep. Als u zelf iets 
heeft, schroom niet om dat met de leer-
kracht te delen. We zijn er tenslotte sa-
men voor onze kinderen. Wanneer tien mi-
nuten te kort zijn, kan er een vervolgaf-
spraak gemaakt worden. We kijken uit 
naar fijne en goede gesprekken. 
 

Rapport… 
Aanstaande woensdag krijgen de leer-
lingen het rapport mee naar huis. Wellicht 
dat een kleine beloning stimulerend werkt. 
Laten ze niet vergeten om opa’s en oma’s 
in het rapport te laten kijken. Dat levert 
nog weleens wat op… 
 

Projectweek… 
Aanstaande donderdag start het project 
over kunstenaars. Elke groep koos een an-
dere kunstenaar uit. Om die persoon of 
kunstgroep wordt een week lang alles uit 
de kast getrokken om u onder de indruk te 
brengen op de kijkavond van D.V. donder-
dagavond 23 maart. We hopen natuurlijk 
dat u massaal komt kijken. Neem iedereen 
mee die dat leuk vindt. Het mag een 
dorpsevent van formaat zijn. Onze school 
heeft een maatschappelijke functie te mid-
den van ons dorp. 
Vorige week kregen de kinderen twee fly-
ers mee naar huis. Heeft u die al bekeken? 
De bedoeling is om die uit te delen. Zo 
maken de kinderen reclame voor hun 
kunstwerken. Welkom! 
 

Kamp… 
We gaan weer op kamp met groep 8. Na-
dat dit door corona een paar jaar niet kon, 
hebben we extra veel zin. En de kinderen 
staan helemaal te trappelen. We gaan 
naar ‘t Wilgje in Buren. Vorige week kre-
gen de kinderen informatie over het pro-
gramma en wat ze wel en niet mee moe-
ten nemen. De voorpret is al goud waard. 
 

Orgelproject… 
De groepen 5 en 6 krijgen in een drietal 
lessen informatie over het orgel. Er komt 
ook een échte organist in de klas en we 
gaan op excursie naar de St. Maartenskerk 
om dat majestueuze orgel te bekijken en 

ernaar te luisteren. Misschien mogen we zelf 
ook wel even achter het klavier. 
 

Uitstraling… 
Achter de schermen zijn we bezig met onze 
uitstraling. I.s.m. ‘Aanjagers’ ontwerpen we 
een nieuwe huisstijl. We willen een nieuw 
logo, een nieuwe website, briefpapier, enve-
loppen etc… Omdat we onderdeel zijn van 
Stichting De Planthof gebeurt dit ook op de 
andere scholen. We krijgen allemaal een ei-
gen huisstijl waarin toch herkenbaar wordt 
dat we als scholen bij elkaar horen. 
 

Aanbod… 
Ons lesaanbod vindt voor de hoofdvakken 
plaats in drie niveaus. We hebben het leer-
stofjaarklassensysteem waarbinnen we dus 
op drie niveaus de stof aanbieden. Daarnaast 
zijn er kinderen die een extra zetje nodig 
hebben bij RT (Remedial Teaching) of een 
hele eigen leerlijn hebben, een zogenaamd 
OPP (ontwikkelingsperspectief). Voor die kin-
deren die niet genoeg hebben aan het basis-
aanbod in de klas hebben we verrijking- en 
verdiepingsstof. Dat doen we met ons zoge-
naamd Levelwerk, meesterwerk en Pittige 
Plus Torens. De instructiemomenten vinden 
in de groep op 3 niveaus plaats. Als leer-
kracht heb je hiermee wel te dealen. Dat is 
soms echt complex, maar zo willen we het. 
Om alle kinderen recht te doen in hun zone 
van naaste ontwikkeling. 
Wanneer een leerling vastloopt of de leer-
kracht heeft zorgen of u als ouders heeft een 
zorgvraag, dan organiseren we een breed 
overleg. Daarbij zit de juf, de ouders, de IB-
er en een externe orthopedagoog of psycho-
loog. We kijken dan handelingsgericht naar 
de leerling. Wat heeft hij of zij nodig? Wat 
kunnen wij als professionals bieden? Welke 
ondersteuning moet van buiten de school ge-
haald worden? Wij zijn aangesloten bij sa-
menwerkingsverband De Meierij. Dat loopt 
van de Bommelerwaard tot Waalwijk met 
33.000 leerlingen. Zij hebben expertise die 
bij ons de school ingebracht wordt. We heb-
ben het dan over bijzondere zorgvraag. 
Hoogbegaafdheid en dyslexie bijvoorbeeld 
horen in het basisaanbod van elke basis-
school. Ik hoop met dit stukje tekst een 
beetje meer achtergrond voor u open te leg-
gen. Ik zal dat in volgende nieuwsbrieven 
telkens doen. De oudertevredenheidsenquête 
was heel positief, maar mij werd wel duide-
lijk dat wij heel veel doen waar u als ouders 
weinig weet van hebt. Dat gaan we verande-
ren. Wordt vervolgd. 
 
Vriendelijke groet,  Meester Roest 
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