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Storm…
Afgelopen donderdag waren de weersomstandigheden heel bijzonder. Rond 11.00
uur was het zo dat ik de voordeur met
moeite kon openduwen vanwege de zware windstoten. Ik had er geen goed gevoel over om onze kinderen daardoor
naar huis te laten gaan. Ik heb toen de
brandweer gebeld en hen om advies gevraagd. Zij vertelden dat tussen 12.00
uur en 13.00 uur de piek juist nog moest
komen. Toen wist ik genoeg om de beslissing te nemen om alle kinderen binnen te
houden en op school te lunchen. Van een
keuze voor veiligheid krijg je nooit spijt.
Met medewerking van bakkerij Van Keulen is dat een geslaagde happening geworden. Ik heb een heleboel mailtjes gekregen waarin waardering voor deze actie
werd geuit. Bedankt daarvoor. Dat deed
me echt heel goed. (De rekening van de lunch krijgt u
nog. Het was namelijk een 5 gangen menu t.w.v. €67,50 p.p. Ik
ben benieuwd wat ik dan voor mailtjes krijg…

)

Op tijd…
Wanneer de bel gaat, start de onderwijstijd van uw kind. Als de bel gaat, moet de
juf dus eigenlijk beginnen. We zijn een
nieuw jaar gestart met goede voornemens. Zorg er dus voor dat u uw kleuter
op tijd binnenbrengt en dat u voor de bel
weer de klas uit bent. Even een snel rekensommetje leert dat als we twee keer
per dag 3 minuten later starten dan is dat
6 minuten per dag. Dat is bijna een half
uur in de week. Doe dat keer 40 schoolweken, dan heb je 20 uur. Dat is ongeveer een schoolweek aan lesuren per
jaar! Het gaat dus echt ergens over.
Vakantierooster…
Vandaag is het vakantierooster 20182019 gepubliceerd op onze website. Dat
is mooi op tijd voor degene die hiermee
e.e.a. willen plannen.
Inschrijfavond…
Op D.V. woensdagavond 7 februari van
19.00 uur tot 20.00 uur kunt u uw
kind(eren) komen inschrijven. Wij zien
graag die kinderen ingeschreven die voor
1 oktober 2019 vier jaar worden. U kunt
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ook een keertje bij mij of Hanneke een inschrijfformulier ophalen en thuis invullen. In
het belang van het formatieplaatje voor na
de zomer: graag aanmelden! Dan kunnen
wij de beste groepsindeling maken. Zegt het
voort, zegt het voort. Vertel het aan de buren met jonge kinderen etc… BVD!
Bedankt...
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw medewerking op de bruiloft van Mark & Coreline. We hebben
het gewaardeerd dat het bruidspaar en de gasten alle
ruimte hadden in de straat en om het huis. We kijken
terug op een mooie (stormachtige) dag met elkaar.
Hartelijke groet, familie Van Blijderveen en familie
Baijense
Meeleven…
Vandaag ondergaat juf Teunie van de Werken een heupoperatie. Dat is voor haar niet
de eerste keer. We hopen van harte dat alles
goed mag verlopen en dat de ingreep het
gewenste resultaat mag geven. Voorlopig zal
de juf dus niet kunnen invallen. We zijn druk
op zoek naar invalkrachten, dus als u iemand weet, hoor ik het graag.
Gastles…
Aanstaande vrijdag krijgen we in groep 4 en
in groep 8 een gastles ‘Klassetaal’. Dat gaat
over ons taalgebruik. Wat zeg je wel, wat
zeg je niet? Hoe komt iets over en wat zijn
de grenzen? Hiermee proberen we waarden
en normen bij de kinderen in het taalgebruik
aan te leren.
Cito-toetsen…
Deze weken worden bij uw kind(eren) de Cito-toetsen afgenomen voor Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen.
Laat ze dus niet te laat naar bed gaan, dat
verhoogt de opbrengsten.
Luistergesprekken…
Alle collega’s hebben geoefend met
‘Luistergesprekken’ en dat was best aardig.
De ouders die hieraan meewerkten, worden
bedankt. Volgende week staat er weer een
scholingsmoment gepland met het hele
team. Wij zijn er positief over.
Vriendelijke groet,
Meester Roest
info@schoolgameren.nl

