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Herinnering ouderavond…
Morgenavond verwachten wij u op de informatieavond. Er zijn twee rondes. De eerste
ronde start om 19.30 uur. De tweede ronde
start om 20.00 uur. Wanneer u meer dan
twee kinderen bij ons op school heeft, mag u
zelf kiezen in welke groep u informatie komt
halen. We hebben twee tijdstippen. Aan u de
keus om binnen te lopen. De leerkrachten
hebben zich voorbereid op uw komst. Ons
doel is om inzicht te geven in het klassengebeuren van alle dag. Hartelijk welkom!
Ouderportal…
Hanneke, onze managementassistente, wil de
oudergegevens administratief goed op orde
houden. Daarbij heeft ze uw hulp nodig. Wilt
u controleren of de gegevens zoals die in ons
systeem staan nog steeds correct zijn? U kunt
daarvoor inloggen in ons ouderportal van Parnassys met uw wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten? Geen punt, stuur even een
mailtje naar hanneke@schoolgameren.nl. BVD
Struintocht…
Groep 6 ging vorige week dinsdagmiddag op
struintocht in de Uiterwaarden o.l.v. externe
begeleiders. Tjonge, wat is daar veel te leren
zeg! Met gips hebben de kinderen afdrukken
gemaakt van bijzondere vondsten. Op de
website kunt u meekijken en nagenieten.
Bedankje juf Jonkers…
Beste ouders,
Wat een verrassing was dat op 13 september! Hartelijk
dank voor al die prachtige bloemen. Huize Jonkers was
een grote bloemenzee. Ook heel hartelijk bedankt voor
alle lieve woorden en wensen bij de bloemen en via de
post. Het was een dag om nooit te vergeten. En weer
merkte ik op die dag hoe fantastisch het is om in Gameren
te werken.
Greet Jonkers.
Ontruimingsoefening…
Afgelopen donderdag hebben we een ontruimingsoefening georganiseerd. Het is heel
goed verlopen. Binnen drie minuten stonden
alle kinderen buiten opgesteld en waren ze
gecontroleerd. Binnen zes minuten zaten de
kinderen weer binnen en vervolgden we onze
lessen.
Filmopnames…
We bezig zijn om een film te maken van onze
school. Aan de hand van het inspectiekader
proberen wij in een half uurtje video onze

school te presenteren. Allerlei beleidsterreinen
zoals kwaliteitszorg, ARBO, leerlingenzorg, financieel beheer, sociale en fysieke veiligheid, opbrengsten etc… komen aan bod. Momenteel ben
ik bezig, samen met drie andere collega’s, om
hiervoor het script te schrijven. De komende periode kan het gebeuren dat u een cameraman in
onze school of buiten op het plein ziet filmen.
Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat uw zoon
of dochter of uzelf op deze beelden komt, mag u
dat bij mij aangeven. Wij zullen hier uiteraard
rekening mee houden.
Wij verwachten dit jaar inspectiebezoek. De inspectie verwacht van de school die ze bezoekt
dat je de organisatie presenteert. Dat mag op
allerlei manieren, daar ben je vrij in. Wij hopen
met deze film, die aan de hand van het inspectiekader opgesteld wordt, een goed inzicht in onze
school te geven. Het lijkt me mooi om dit t.z.t.
ook een keer aan u te tonen op een ouderavond
ofzo. Ik denk dat er een wereld voor u open gaat.
Er zit namelijk ontzettend veel achter de organisatie van een school, ook qua wet– en regelgeving waar je als ouders geen beeld bij hebt. Dat
hoeft ook niet, maar misschien toch wel aardig
om eens te zien.
Staken…
Op 5 oktober zijn er landelijke stakingsacties georganiseerd voor het PO. Ik kreeg van ouders al
vragen of wij hieraan meedoen. Maakt u zich niet
ongerust. Wij staken niet! Wij hebben nog Calvinistische wortels, dus staken past niet in onze
identiteit. Wij zijn er voor uw kinderen!
Voorschool…
Per D.V. 1 januari 2018 verandert de wetgeving
op de kinderopvang en peuterspeelzalen. Daar
valt onze voorschool ook onder. Door deze harmonisatie verandert er ook alles m.b.t. de bekostiging. Op basis van inkomen wordt bepaald wat
u moet betalen. Vervolgens moet u bij de belastingdienst een aanvraag doen en zij betalen u
maandelijks terug. Binnenkort krijgen alle voorschoolouders hierover een uitgebreid schrijven en
we gaan een ouderavond over dit onderwerp organiseren.
Op stap...
Ik ga met groep 8 en juf Jonkers naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar gaan we aan de
slag met de workshop ‘Proef de gouden eeuw’.
We vertrekken 9 oktober. Wanneer we terug komen, is nog even afwachten...
Vriendelijke groet,
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