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Start…
En toen werd alles weer gewoon… De
wekker op tijd, ontbijten, tas inpakken en
wegwezen naar school. Gelukkig zijn er
geen ernstige ongelukken gebeurd en
werd de school vanmorgen weer een ontmoetingsplek tussen kinderen, (groot)ouders en leerkrachten. Zojuist liep ik een
rondje door de gangen. Prachtig om al die
verwachtingsvolle blikken van de kinderen
te zien. Die gezonde spanning bij de start
van een nieuw schooljaar is iets schitterends. Dat zijn gouden momenten, ook
voor de leerkrachten. Ik spreek de wens
uit dat we met elkaar een leerzaam
schooljaar zijn begonnen waarin we als
ouders en team van onze school het beste
voor onze kinderen zullen zoeken. Als er
iets is, schroom dan niet om binnen te
lopen. De meesters en juffen staan voor u
en uw kind klaar!
Schoolgids…
Vandaag krijgen alle oudste kinderen per
gezin een nieuwe schoolgids mee naar
huis. Wilt u dit boekje doorbladeren en
ergens bewaren. Hierin leest u alles over
onze organisatie. Wanneer u vrij wilt vragen, leest u in de schoolgids hoe dit gaat
en op welke gronden ik verlof mag verlenen. Ook alle lesmethoden en data staan
erin vermeld. Ik denk dat dit boekje op
allerlei gebied duidelijkheid verschaft. En
misschien staat uw zon of dochter er wel
in met een prachtige foto. Neem en lees.
Nieuwe gezichten…
Vanmorgen startte in het eerste kleuterlokaal juf Marleen van Steenselen. Ze heeft
al een jaar ervaring als kleuterjuf, dus ze
komt niet groen van de PABO. Ook juf Lize Derlage is ‘s morgens veel in deze
groep aanwezig voor de begeleiding van
Daan. We wensen hen samen een goede
start. Op woensdag en donderdag zal juf
Diane Put als nieuweling starten in de
kleutergroep van juf Joanne. Op vrijdag
staat juf Put voor groep 3/4. Allemaal van
harte welkom in Gameren. Hopelijk voelen jullie je snel thuis.
www.schoolgameren.nl

Jubileum…
Jongstleden 1 augustus was het voor juf
Jonkers een bijzondere dag. Zij was toen 40
jaar actief in het onderwijs. Vanaf deze
plaats willen wij u hiermee van harte feliciteren. Zoiets is toch een hele mijlpaal! U
mocht hiervoor de kracht krijgen en dat
wensen we u ook toe voor het toekomende.
Op D.V. woensdag 13 september gaan we
met alle collega’s dineren en. Het lijkt ons
leuk om de kinderen ook bij dit heuglijke feit
te betrekken. Daarom willen wij u vragen of
uw kind 13 september een bloem mee mag
nemen met een wens of felicitatie eraan. Dat
willen we met de kinderen overhandigen.
Afscheid…
Juf Van de Werken heeft voor de zomer aangegeven dat ze wil stoppen als vaste leerkracht van groep 6. Binnen afzienbare tijd
zal de juf geopereerd worden en een nieuwe
heup krijgen. Dat heeft uiteraard nogal wat
voeten in de aarde. Gelukkig wil ze wel blijven als invalleerkracht. Juf, bedankt voor uw
werkzaamheden voor onze school en we hopen van uw invalmogelijkheden graag gebruik te maken! Gelukkig hebben we de vrijdagmorgen in groep 6 kunnen vervangen in
de persoon van juf Van Helden. Zij heeft in
het verleden ook op onze school gewerkt en
is dus geen nieuw gezicht.
Nieuwe vloeren…
In de kleutertoiletten, in de kleutergymzaal
en in de twee kleuterlokalen aan het einde
van de gang hebben we in de vakantie
prachtige nieuwe vloeren laten aanleggen.
Het zijn in de lokalen pvc-vloeren met een
plankenstructuur waardoor het heel huiselijk
aan doet.
Levend Loevestein…
Achter de schermen wordt er hard gewerkt
aan de voorbereidingen vooor een project.
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan 12 oktober naar het kasteel. We willen Loevestein
aankleden met figuranten door u als ouders.
Meer info volgt nog. Krijgt u al zin?
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