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Herfst…
De vakantie zit erop. Ik denk dat we nooit
eerder zulk mooi weer in een herfstvakantie hadden. Voor de kinderen ontzettend fijn om buiten te spelen en bezig te
zijn. Nu zitten we weer binnen. De batterij is opgeladen en we zijn weer volop aan
de slag. Ik hoop dat we met elkaar een
fijne en leerzame periode mogen hebben
tot de kerstvakantie. Komt u als er iets
is? Loop binnen of maak telefonisch een
afspraak. Samen als ouders en leerkracht
mogen we het beste voor onze kinderen
zoeken.

Luizen…
Vanmorgen is er in één groep luizen geconstateerd. Deze groep 7 heeft daarvoor een
luizenbrief meegekregen. Verder was alles
luizenvrij.

Uitnodiging...
Volgende week donderdag D.V. 2 november zijn de ouders van de groep 8 leerlingen om 10.30 uur welkom in de klas
voor een les over schoolkeuze en Voortgezet Onderwijs. Vooral als u een eerste
kind in groep 8 heeft, kan dit zinvol zijn.

Dankdag…
Volgende week woensdag is de school gesloten in verband met de landelijke dankdag
voor ‘gewas en arbeid’. De plaatselijke kerken beleggen om 9.30 uur een dienst die uiteraard voor iedereen toegankelijk is.

Verbod…
We gaan niet streng worden, maar we
gaan wel iets verbieden. Voor de vakantie
hebben we vergaderd over het schoeisel
van de kinderen. Sommige kinderen hebben Heelys, zogenaamde schoenen met
wieltjes. Ontzettend leuk, mijn eigen
dochter heeft ze ook. In de schoolgang en
in de klas kan je er heel hard mee. Dat
wordt te gevaarlijk. Vandaar dat we dit
niet meer willen. Dat geldt ook voor teenslippers in de zomer. Wij bleven pleisters
plakken. Het punt is gewoon dat kinderen
met teenslippers, op een plein waar ook
heel veel andere kinderen rennen, geen
beschermende schoeisel aan hebben. In
het belang van die tere kindervoetjes zetten we daar ook een punt achter.
Ziek...
Juf Eline is een paar weken niet op school
geweest. Zij heeft een nare val gemaakt
en daardoor een hersenschudding opgelopen. We wensen haar een voorspoedig
herstel toe!
www.schoolgameren.nl

Gesprekavonden...
De 10-minutengesprekken komen er weer
aan. Ze staan gepland op D.V. 20 en 21
november. Op de achterkant staat een afknipstrookje. Wilt u dit z.s.m. weer inleveren
bij de juf of meester? Dan kan Hanneke een
mooi rooster in elkaar sleutelen. Een hele
klus!

Voorschool…
Woensdagavond is de belangrijke ouderavond voor (toekomstige) Voorschoolouders.
De bekostiging gaat per 1 januari 2018 helemaal veranderen. Daarover moeten we u helemaal bijpraten. De uitnodigingsbrief hiervoor is voor de vakantie aan u verstrekt.
Kwijt? Op de website kunt u in de rubriek
‘Nieuwsbrieven’ dit nalezen.
Teamscholing…
Aanstaande donderdag krijgen de collega’s
van groep 4 t/m 8 een klassenbezoek van
een externe schoolbegeleider m.b.t. Begrijpend Lezen. Tijdens dit klassenbezoek wordt
er gekeken naar een les Begrijpend Lezen en
vervolgens gecoached in een nagesprek. Om
beter van te worden...
Vriendelijke groet,
Meester Roest
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