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Algemeen 
 
Corona 
We hebben tot op heden niet te maken gehad 
met lesuitval. Af en toe moet een collega zich 
laten testen, maar de uitslagen zijn (gelukkig) 
steeds negatief. We hopen dat dat zo blijft. We 
missen wel regelmatig individuele kinderen of 
hele gezinnen. Gelukkig kunnen zij vaak relatief 
snel weer naar school.  
 
Sinds eind maart zijn we op school gestart met 
extra begeleiding van leerlingen die mogelijk 
achterstanden hebben opgelopen. In alle 
groepen wordt 1,5 uur per week extra 
ondersteuning geboden door een leerkracht. 
We hebben daarvoor kleine handelingsplannen 
gemaakt. Leerlingen worden in groepjes uit de 
klas gehaald om extra te werken aan bijv. 
rekenen, taal of woordenschat. Het is mooi dat 
we zo extra aandacht kunnen besteden aan de 
leerlingen. Door met kleine groepjes te werken 
kunnen we ook wat extra aandacht hebben 
voor de kinderen op sociaal-emotioneel 
gebied. Juist dat is heel belangrijk.   
 
In principe loopt dit ‘inhaalprogramma’ tot de 
meivakantie. We maken dan de balans op en 
kijken wat er dan verder nodig is.  
 
Overblijven 
We zijn dringend op zoek naar ouders die willen 
meedraaien in het pleinwachtrooster. Met 

name op maandag en vrijdag hebben we nog 
heel wat mensen nodig, maar ook op andere 
dagen kunnen we uw hulp goed gebruiken. 
Kunnen we op uw hulp rekenen? Aanmelden 
kan bij mw. Ineke Morren (imorren@smdbwekerom.nl). 

Alvast heel hartelijk dank!  
 
Afval 
Nu alle leerlingen op school eten neemt de 
hoeveelheid afval flink toe. Dat is natuurlijk 
goed te begrijpen. Dat betekent echter wel dat 
onze containers overvol zitten. Met name de 
pakjes van het drinken maken het verschil. Is 
het mogelijk om uw kind wat vaker drinken in 
een flesje of beker mee te geven? Dat helpt dan 
niet alleen ons afvalprobleem op te lossen, 
maar is tegelijk ook een groene keuze. 
Bedankt! 
 

Leerlingen 
 
Lisette van Beek 
Eerste paasdag moest Lisette van Beek (groep 
5) opgenomen worden in het ziekenhuis. Ze 
moest een operatie ondergaan vanwege een 
blindedarmontsteking. Omdat ze na de 
operatie veel pijn hield, was een tweede 
operatie nodig. Deze operatie heeft woensdag 
plaatsgevonden. Daarna is Lisette opgenomen 
op de intensive care van het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis in Utrecht. Inmiddels is ze 
overgeplaatst naar een gewone afdeling. Het is 
een heel spannende week geweest! We zijn 
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dankbaar dat de operaties geslaagd zijn. We 
wensen Lisette, Jasper (groep 3), Anne-Lynn en 
hun ouders van harte sterkte toe. We bidden 
met hen om een spoedig herstel.  
 
Geboren 
Op 15 maart is Raff geboren. Raff is het broertje 
van Kate-Lynn (groep 1/2C) en Brent Joosten. 
Twaalf dagen later is Ivar van de Loenhorst 
geboren. We feliciteren Sterre (groep 0) en 
haar ouders en familie Joosten van harte met 
deze gezinsuitbreiding. We wensen jullie alle 
goeds en Gods zegen toe bij de opvoeding van 
jullie kinderen.  
 

Binnenkort 
 
Continurooster 
Op dit moment hebben we een peiling uitstaan 
onder het personeel van de school over het 
continurooster. Binnenkort ontvangt u deze 
peiling ook. We zouden het fijn vinden als u via 
deze vragenlijst met ons meedenkt. Om de 
verschillende mogelijkheden overzichtelijk 
weer te geven kiezen we dit keer waarschijnlijk 
voor een peiling op papier. U hoort er 
binnenkort meer van. 
 
Schoolfotograaf 
Aanstaande donderdag, 15 april, hoopt de 
schoolfotograaf onze school te bezoeken. 
Vanwege de coronamaatregelen maken we 
alleen groeps- en individuele foto’s. Foto’s met 
broertjes en zusjes moeten we nog een jaar 
overslaan.  
 
Centrale Eindtoets 
Op 20, 21 en 22 april nemen we de Centrale 
Eindtoets af. Alle leerlingen van groep 8 
moeten een eindtoets maken. Dat is een 
verplichting van de overheid. Op onze school 
maken we daarvoor gebruik van de toetsen van 
Cito. De doorverwijzigingsgesprekken hebben 
al plaatsgevonden. In de meeste gevallen is de 
uitslag van de toets een bevestiging van de 
gesprekken die we hebben gehad. We wensen 
de leerlingen alvast heel veel succes!  

Koningsdag 
We herinneren u aan de extra vrije dag op 27 
april. Vanwege de coronamaatregelen kan een 
programma op school niet doorgaan.  
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
15 april  Schoolfotograaf 
 
20 tot en met 
22 april  Centrale Eindtoets  
 
23 april  Verjaardag 
  juf Bezemer 
 
23 april  Nieuwsbrief 15 
 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


