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De laatste…
Het is alweer de laatste editie van de
nieuwsbrief voor dit kalenderjaar. Het zit
er bijna op. Nog een paar dagen en dan
hebben de kinderen twee weken kerstvakantie. Hoe goed we het ook naar ons zin
hebben op school, vakantie is altijd fijn.
Ik wens iedereen, mede namens alle collega’s, hele goede Kerstdagen en jaarwisseling toe. We hopen alle kinderen gezond en wel weer te ontmoeten op D.V.
maandagmorgen 8 januari 2018.
Ik wil dit moment ook verzilveren door u
als ouders hartelijk te bedanken voor uw
steun in het afgelopen jaar. Wij ervaren
als team dat jullie ons werk waarderen.
Dat is zo belangrijk, dat stimuleert de
zaak, dat geeft een onderlinge band. En
de kinderen voelen haarscherp aan hoe
papa en mama over de juf denken. Het
concept van Handelingsgericht Werken is
er ook op geënt om samen als ouders en
leerkracht het beste voor elk kind te zoeken. Uiteraard met vallen en opstaan. Uiteraard zult u ook weleens ergens ’de balen’ van hebben. En dat mag ook, geef
dat gerust aan. Daar blijven we scherp
van. We beseffen dat wij een hele prettige ouderpopulatie hebben en daar zijn we
zuinig op. Als je op het afgelopen jaar terugkijkt, wordt je daar stil van. Nogmaals
hartelijke dank voor het vertrouwen en de
positieve relatie die er mag zijn. Ik spreek
de wens uit dat we zo met elkaar een gezegend 2018 mogen ingaan!
Kleuterkerstfeest…
Vanavond zijn alle kleuters met ouder(s)
en verzorger(s) en opa’s en oma’s hartelijk welkom op het Kerstfeest van de kleuters. We starten om 19.00 uur en het
duurt ongeveer een uur. Het vindt plaats
in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente binnen de PKN aan de Delkant.
Het maken van foto’s of films is in het
kerkgebouw niet toegestaan. We hopen
met elkaar op een goede bijeenkomst. De
kleuters mogen morgenochtend lekker
uitslapen. We verwachten hen om 9.30
uur.
www.schoolgameren.nl

Vacature…
Afgelopen donderdagavond hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden m.b.t. de
aanstaande vacature in groep 5 i.v.m. zwangerschapsverlof van juf Adriaanse. Binnenkort zullen er proeflessen gegeven worden.
Bedankje…
Juf Teunie van de Werken heeft ons de afgelopen periode regelmatig uit de brand geholpen door onverwachts in te vallen in allerlei
groepen. Daarom zetten we haar nu even in
het zonnetje, dat verdient ze wel. Juf, bedankt dat u zorgde dat de tent bleef draaien!
Verkeer…
Vorige week was het wel heel hectisch aan
de Delkant. De weersomstandigheden waren
ook heel bijzonder. Toch zorgde dat wel wat
voor problemen. Nogmaals de oproep om de
gele streep écht vrij te houden en niet op de
kruising bij het schoolhuis te parkeren. Wel
hebben we een verkeersouder. De vader van
Joep van Tuijl stelt zich beschikbaar. Daar
zijn we blij mee! Nu de tweede nog...
Zieken…
Juf Eline mag na de kerstvakantie starten
met re-integreren. Uiteraard stapsgewijs,
maar toch. Daar zijn we blij mee, in de eerste plaats voor haar zelf.
Juf Janny heeft ook een paar uurtjes ingeleverd vanwege overbelasting van haar voet.
Hopelijk is er iets aan te doen en mag ze opknappen. Juf Joanette van de Voorschool
werkt halve dagen i.v.m. spanningsklachten.
We hopen dat de kerstvakantie hen goed
gaat doen.
Kerstboek…
Aanstaande vrijdag vieren de groepen 3 t/m
8 het kerstfeest in de klas. Dan krijgen alle
kinderen ook een boek cadeau. Dat is natuurlijk niet voor niks. Wij willen het lezen
blijven stimuleren. In de vakantie is daar extra tijd voor. Wilt u thuis het lezen bevorderen in het belang van de ontwikkeling van
uw kind(eren)?
Vriendelijke groet en een fijne vakantie,
Meester Roest
PS: Kerstkaarten zijn vooral leuk als ze voor de hele klas zijn.
Dan kost het u maar één kaart en wordt er niemand buitengesloten. Deze kaarten hangen we op in de klas. Vrijblijvend.

info@schoolgameren.nl

