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• Directiebezetting per 1 de-

cember 

M.i.v. 1 december a.s. zal na het 

vertrek van Paul zijn taak tijdelijk 

ingevuld gaat worden door een in-

terim-directeur, die aanwezig zal 

zijn totdat de nieuwe directeur op 

de Spelwert gaat starten. We wen-

sen hem een mooi tijd op de Spel-

wert toe.  

In de bijlage een brief over deze in-

vulling(en) van Robert-Jan Koe-

voets, voorzitter College van be-

stuur.  

 

•  Laatste nieuwsbrief van Paul 

Beste ouders, dit is de laatste 

nieuwsbrief die Rian en ik samen 

maken, omdat ik m.i.v.1 december 

a.s. afzwaai en van mijn pensioen ga 

genieten. 

     
Graag had ik op een wat andere 

wijze dan via dit stukje afscheid van 

u genomen; bijvoorbeeld met een 

kopje koffie tijdens een gezellige in-

loopbijeenkomst. Dat zit er nu niet 

in, want wegens Covid 19 kunnen 

veel activiteiten niet doorgegaan en 

passen we ons nog steeds aan.  

Veel is nu op dit moment anders 

dan gewenst. Maar….. gezondheid 

gaat boven alles! 

Het is niet alleen heel jammer voor 

de kinderen. Ik realiseer me: ook 

erg jammer voor u, want u mag de 

school al geruime tijd niet meer in, 

waardoor u het schoolgebeuren 

minder goed kunt volgen.  

De collega’s doen voor u hun best 

om u via Parro zo goed mogelijk op 

de hoogte te houden.   

Coronatijd betekent voor ons ook, 

dat veel activiteiten, waarbij we 

heel graag van uw hulp gebruik ma-

ken, anders geworden zijn. 

Het team probeert alles zoveel mo-

gelijk op te vangen en door te laten 

gaan. 

Zo hadden onze leerlingen onlangs 

toch maar mooi een Sint Maartens-

viering! 

Met overtuiging kan ik stellen dat 

het Sinterklaasgebeuren en het 

Kerstgebeuren ook dit schooljaar 

mooie momenten voor de kin-

deren zullen zijn. 

“Een ouderloze school” Wie had 

dat vorig jaar nog kunnen beden-

ken?!? 

Het is dan voor mij ook best wel 

raar om in deze tijd afscheid van de 

school, de kinderen, de collega’s en 

natuurlijk ook de ouders te nemen. 

Maar na meer dan 43 onderwijs in 

Zaltbommel, waarvan ruim 39 jaar 

op De Spelwert is het voor mij 

goed geweest.  

Als ik terugdenk aan de start in 

1981, herinner me ik nog zo’n 

mooi moment, dat we in de winter 

1981-1982 zo het schoolplein afgin-

gen om te gaan schaatsen in de 

weilanden. De wijk moest nog ont-

wikkeld worden en slechts de wo-

ningen van de Tienhont, de  Buiten-

tuin en de Zandkampen t/m no.44 

waren gebouwd.  

Vanaf het plein keken we zo via de 

velden naar Gameren. Waar nu een 

hele wijken zijn met o.a. Cambium en 

de bibliotheek. 

Ik kan terugkijken op een heel lange 

en mooie periode in mijn leven, met 

heel veel mooie momenten, maar 

daarnaast ook momenten waarbij we 

ook letterlijk lief en leed samen ge-

deeld hebben. 

Ik wil hierbij: 

-alle kinderen een hele mooie toe-

komst wensen, 

-het team een fijne nieuwe directeur 

wensen, 

-u bedanken voor het gegeven  

vertrouwen en ook bedanken voor 

de vele positieve ondersteuning,  die 

het team van de ouders gekregen 

heeft. 

Kinderen, team en ouders maken sa-

men de school en ik hoop dat het 

met de school heel goed zal blijven  

gaan! 

Tot slot aan iedereen: Blijf vooral ge-

zond en zorg goed voor elkaar! 

Het fijne voor mij is, dat ik u op de 

valreep nog mooi nieuws over onze 

kleutergroep(-en) kan melden! 

Vriendelijke groet 

   
          Paul Van den Bossche 
 

• Fijn kleuternieuws 

We zijn heel blij te kunnen melden, 

dat met ingang van maandag 4  janu-

ari onze 2e kleutergroep kan gaan 

starten.  

We zijn hard aan het werk om de or-

ganisatie goed neer te zetten. Onze 

2e kleutergroep zal (net als het vorige 

schooljaar) naast de huidige groep 

komen te zitten, in het lokaal aan het 

kleuterplein.  

De opgestelde advertentie krijt u 

vandaag ook als bijlage mee om te 



 

delen met kennissen die wellicht 

interesse hebben in deze vacature. 

De in te vullen vacature is voor de 

dagen maandag t/m donderdag. 

De vrijdagochtend zal een van de 

bestaande collega’s voor de groep 

komen. 

Zodra meer informatie bekend is, 

zal deze met de betrokken ouders 

gedeeld worden.  
 

• Kinderboekenactie “sparen 

voor de schoolbieb”” 

‘Sparen voor de schoolbieb’. 

Wat werden er veel kassabonnen 

van de Bruna ingeleverd!! We heb-

ben alle kassabonnen bij elkaar op-

geteld en het was maar liefst 

€ 893,08! We mochten voor 20% 

van dit bedrag nieuwe leesboeken 

uitzoeken bij de Bruna en hebben 

deze boeken allemaal aangeschaft.  

 

 
 

Bedankt voor het meedoen! 

Groetjes Hilly 

 

•  Inschrijven gesprekken groe-

pen 1/2, 3 en 8 

Mocht u er nog niet aan  gedacht 

hebben om in te schrijven: dit kan 

nog t/m aanstaande vrijdag. De ge-

sprekken vinden volgende week via 

google meet plaats.  

 

• Nieuws vanuit de MR 

5 november heeft de  MR weer sa-

men vergaderd.   

De notulen hiervan kunt u nalezen 

op de website.  

Er is aantal onderwerpen  bespro-

ken: 

1. Werkverdelingsplan: Het is de 

wens van het gehele schoolteam 

om de kleutergroep te split-

sen. Hiervoor worden mogelijk de 

werkdrukverminderingsgelden in-

gezet. Zodra er meer duidelijk is 

vanuit het bestuur over de moge-

lijkheden, wordt het plan verder 

uitgewerkt en voorgelegd aan de 

MR. 

2. Er ligt een concept topsportplan. 

Dit is doorgenomen en zal op een 

latere datum terugkomen op de 

agenda. 

3. Lesrooster: Afgelopen periode 

zijn er verschillende lesroosters ge-

weest.  O.a. eerder starten, kor-

tere lunchpauze, later starten, con-

tinurooster op maandag, dinsdag, 

donderdag en (gedeeltelijk) vrijdag.  

Vanuit ouders komen er wel eens 

vragen over een ander lesrooster.  

Of dit erg leeft bij alle ouders is 

de MR niet geheel duidelijk. 

Daarom zal er een verkennend on-

derzoekje worden gevoerd. In de-

cember zetten wij deze vraag 

uit. Mocht daaruit blijken dat een 

groot percentage van de ouders 

een ander lesrooster wenst, zal de 

MR dit dieper gaan onderzoeken. 

4. Nieuws vanuit de BAC (Benoe-

mings Advies Commissie) i.v.m. de 

nieuwe directeur. Deze procedure 

loopt. 

5. In deze tijd van corona is de ver-

keersstroom  op de woensdagen 

om 12.15 uur zorgwekkend. Dit 

wordt besproken met de directies 

van beide scholen.  

De komende vergadering (3 febru-

ari) staan de volgende punten op de 

agenda: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken   

3. Sociaal veiligheidsplan (instem-

ming)  

4. Inzage in de formatie en begro-

ting op bestuursniveau 

5. Nieuws uit de (Themaraad) GMR 

Ook onze vergadering vond plaats 

via de digitale weg en dus hebben 

wij Paul op gepaste afstand bedankt 

voor een fijne samenwerking. Voor 

zijn deur hadden we een klein pre-

sentje gezet.  

 

• Kiesgroep 

Als ouders gaan scheiden kun je 

daar als kind behoorlijk veel last 

van hebben. Hoe kinderen omgaan 

met de veranderde situatie is zeer 

verschillend. 

BZ- jong organiseert daarom bij-

eenkomsten voor kinderen in de 

leeftijd tussen 7 en 12 jaar in een 

echtscheidingssituatie.  

Deze bijeenkomsten zijn gratis. Voor 

meer informatie verwijzen wij u naar 

de poster in de bijlage. 

          
In tegenstelling tot wat op de poster 

staat, gaat de groep starten bij vol-

doende aanmeldingen volgens onder-

staand schema: 

Informatieavond: ONLINE (hierover 

volgt meer informatie) 

- dinsdag 19-01 van 19.30 - 20.30 u. 

KIES groep bijeenkomsten: in Pand 9 

Zaltbommel. 

- dinsdag 19-01 van 16.00 - 17.00 u. 

- dinsdag 26-01 van 16.00 - 17.00 u. 

- dinsdag 02-02 van 16.00 - 17.00 u. 

- dinsdag 09-02 van 16.00 - 17.00 u.    

- dinsdag 23-02 van 16.00 - 17.00 u. 

- dinsdag 02-03 van 16.00 - 17.00 u. 

- dinsdag 09-03 van 16.00 - 17.00 u. 

- dinsdag 16-03 van 16.00 - 17.00 u. 

Evaluatieavond ONLINE (hierover 

volgt meer informatie): 

- dinsdag 16-03van 19.30 - 20.30 u. 

 

• Tafels oefenen groep 4 

In de bijlage een brief van groep 4 

over het leren en de toets data van 

de tafels van vermenigvuldiging. 

 

  

Bijlagen: 

- Brief invulling directie 

- Advertentie vacature kleutergroep 

- Tafels oefenen groep 4 

- Poster Kiesgroep 

 

Kalender: 

- vrijdag 27-11 afscheidsdag Paul  

- 30-11 t/m 4-12 rapportgesprekken 

groepen 1/2 en 8 & facultatieve lees-

gesprekken groep 3. 

- donderdag 3-12 Sint toch op 

school! 
 

Met vriendelijke groet namens het 

team, 

Paul en Rian 


