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Geboren…
Vorige week maandagmorgen is er bij ons een
gezonde dochter en zusje geboren. Ze heet
Elisa Salomé, en haar roepnaam is Elisa. Het
gaat met mijn vrouw en de baby erg goed.
Het hele gezin is uiteraard enorm verblijd met
de komst van dit lieve meisje. Groep 8 is inmiddels op kraambezoek geweest. Op de
website staat er een fotorapportage van. Het
was heel gezellig om de groep thuis te ontvangen. De meiden hebben het ‘kindje gewiegd’. De jongens hebben toegekeken…

Verkeer…
De veiligheid van onze kinderen in het verkeer
gaat ons allemaal aan. We hebben met elkaar
het doel om onze kinderen zo veilig mogelijk
naar school te laten gaan. Onze verkeersouders
Marieke van den Oever en Marieke van Wijk hebben aangegeven dat ze het stokje willen overdragen. We willen hen bedanken voor wat ze gedaan
hebben! Nu zoeken we twee nieuwe ouders die
wel ‘iets hebben’ met verkeersveiligheid rondom
de school. Het is een taak die écht heel weinig
tijd vraagt. Het gaat erom dat we een aanspreekpunt hebben, dat je 2 keer per jaar een berichtje
schrijft voor de nieuwsbrief en dat je betrokken
wordt bij de situatie rondom de Delkant. Wie
heeft er zin? Ik hoor het graag, en je hoeft niet
persé Marieke te heten.
Parkeren op de gele streep en op de kruising bij
het schoolhuis mag niet. Dat maakt de situatie
onveiliger omdat kinderen dan tussen die auto’s
door de weg op vliegen. Onlangs heb ik daar ouders liefdevol op aangesproken. Als we er allemaal weer even aan denken dan doen we wat we
kunnen!
Rouw…
De vader van Silas Roodsant uit groep 8 is plotseling gestorven in de leeftijd van 48 jaar. Afgelopen vrijdag is hij begraven. Voor Silas en zijn
familie is dit een ontzettende slag. Wij zijn met
de klas op condoleancebezoek geweest aan huis.
Ook hebben alle kinderen van groep 8 een briefje
geschreven aan Silas en in de klas hebben we er
uitgebreid aandacht aan besteed. In ‘De Toren’
heeft u wellicht onze advertenties gelezen. Dat
alles kan de lege plaats niet vervullen. We hopen
met Silas aan een stukje rouwverwerking te gaan
werken en hem hierin te begeleiden. Dat de God
aller genade hen moge troosten met Zichzelf is
onze hartelijke wens en bede.

Klassenlunch…
Vorige week hebben alle kinderen op school
geluncht. Ze aten als dijkgravers en het was
erg lekker. De Jumbo en Bakkerij Van Keulen
worden hartelijk bedankt voor de etenswaren!
www.schoolgameren.nl

10 minutengesprekken…
Volgende week maandagavond en dinsdagavond
staan de gesprekken gepland. U heeft daarvoor
een rooster gekregen. Anders kunt u het op de
website in de rubriek nieuwsbrieven nalezen. We
kijken uit naar goede gesprekken. Volgende
week woensdag, D.V. 22 november, krijgen de
kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee
naar huis. Dan kunnen ze de spaarpot weer eens
vullen...
Vriendelijke groet,
Meester Roest
info@schoolgameren.nl

