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Ouderavond…
Bij deze wil ik alle ouders uitnodigen voor de
informatieavond in de groep van uw kind op
D.V. dinsdagavond 26 september. U kunt
twee groepen bezoeken. De eerste ronde start
om 19.30 uur. De tweede ronde start om
20.00 uur. U mag zelf kiezen welke groep u
bezoekt en in welke volgorde. Uiteraard mag
u ook 1 groep bezoeken. De leerkrachten zullen uitleg geven over de werkwijze in de klas
en er is alle gelegenheid vragen te stellen van
algemene aard. Vragen over de ontwikkeling
van uw kind passen niet op dit moment. Uiteraard kunt u daarvoor altijd binnenlopen. Ik
heb onlangs alle drempels verwijderd… Wij
zien u graag allemaal tegemoet.
Instroomleerlingen…
Dit jaar zijn we voor het eerst gestart met
vier kleutergroepen 1/2. Wij merken dat dit
heel fijn is. De groepen zijn relatief klein en
de sfeer is erg goed. Daar zijn we blij mee.
Kinderen die 4 jaar worden, stromen in deze
groepen in op de eerste van de maand volgend op hun verjaardag. Als je dus 12 november jarig bent, start je op 1 december.
Kinderen die voor de kerstvakantie instromen,
zijn de zogenaamde herfstkinderen. Zij komen
ook dinsdagmiddag en donderdagmiddag naar
school omdat de mogelijkheid bestaat dat ze
na de zomervakantie van 2018 doorstromen
naar groep 2 alhoewel we hier heel voorzichtig mee willen omgaan. De kinderen die na de
kerstvakantie naar school komen, zijn alleen
de ochtenden welkom. Zij zullen, bij gezondheid, na de zomer doorstromen naar groep 1.
Wanneer e.e.a. voor u niet duidelijk is, mag u
mij of de juf altijd aan de mouw trekken.
Jubileum…
Aanstaande woensdagmorgen gaan we juf
Jonkers helemaal in het zonnetje zetten.
Heeft u er nog aan gedacht om uw
kind(eren) een bloem mee te geven met een
felicitatie eraan? De juf is 40 jaar werkzaam
in het onderwijs. Dat verdient een bloemetje.
Deze ochtend zullen we wat moois doen voor
de juf met alle kinderen van de school. Helaas
kan ik dat in deze nieuwsbrief niet openbaar
maken want ze leest mee.

www.schoolgameren.nl

Levend Loevestein…
Onlangs kregen de ouders van groep 1 t/m 4 een
oproep om zich aan te melden voor ons project
‘Levend Loevestein’. Helaas hebben we nog niet
genoeg aanmeldingen. Wie zit nog te twijfelen?
Meld je gerust aan. Het zou jammer zijn als het
niet door kan gaan, toch?
Overblijven…
Zoals u weet, is Janny Jasper ook moederoverste
tussen de middag. Samen met superhandige
hulpmoeders verzorgen zij het overblijven. Het
kost € 2,- per keer. U kunt het structureel doen,
maar ook zo af en toe. U kunt zelfs ‘s morgens
bellen dat de kinderen onverwachts toch moeten
overblijven. Wij zijn flexibel. Als u maar voor het
eten en drinken zorgt.
Nieuw gezicht…
Juf Elize Havelaar uit Well is sinds vorige week op
onze school bezig met een re-integratietraject.
Zij zal RT-taken en klassenondersteuning verrichten. Wij zijn blij met deze extra handen, oren en
ogen!
Voorschool...
Juf Rianne van de Voorschool hoopt eind november met verlof te gaan. We wensen haar toe dat
ze een lief kind mag krijgen. Momenteel zijn we
bezig om deze vacature te vervullen. U hoort ervan als het rond is.
Juf Willy hoopt na de kerstvakantie weer te starten. Daar zijn we uiteraard blij mee.
Lezen…
Mag ik even vragen hoe het in de vakantie en
momenteel gesteld is met het leesgedrag in uw
gezin? U helpt uw kind enorm als u lezen stimuleert. Voorlezen voor het naar bed gaan, een
prentenboekje samen bekijken. Dat zorgt voor
leesplezier en de ontwikkeling van de woordenschat. Als ze iets ouder zijn en zelf kunnen lezen,
moeten ze kilometers maken. Fijn als u dit blijft
stimuleren. Het is wetenschappelijk bewezen dat
het leesonderwijs op school weinig resultaat
heeft als er thuis niet gelezen wordt. U wilt uw
kind toch niet remmen in de ontwikkeling? Op de
computer leren ze dit niet.
Gegroet,
Meester Roest
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