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Inspectiebezoek…
We hebben bericht gekregen dat de inspectie ons gaat vereren met een bezoek.
Het gaat om een regulier onderzoek dat
ongeveer eens in de 4 jaar plaatsvindt.
Op D.V. 8 maart zal de inspectrice mevr.
Roders een gesprek hebben met onze bestuurder dhr. Van Kranenburg, de IB-ers
en mij. Op basis van dit gesprek stelt zij
een onderzoeksprogramma op. Vervolgens komt ze 20 maart in de klassen kijken en onze documenten beoordelen.
Wellicht horen daar ook interviews met
leerlingen en ouders bij, maar dat is ons
nu nog niet bekend. Op 22 maart zullen
er gesprekken plaatsvinden met de MR en
de Toezichthouder. We denken dat we
een goed verhaal te vertellen hebben en
we kijken er naar uit. U hoort ervan!
Verkeersouders…
Het is gelukt… de tweede verkeersouder
heeft zich gemeld. Dennis van der Kaa en
Dirk van Tuijl hebben zich samen beschikbaar gesteld. Twee mannen! Twee man
sterk dus. Dat wordt wat. Ze hebben gevraagd om het volgende alvast in de
nieuwsbrief te schrijven: ze hebben er
beiden al ‘kopzorgen’ over, vandaar dat
ze beiden kaal zijn…
Morgenavond gaat Dennis met mij mee
naar het gemeentehuis voor een overleg
m.b.t. de verkeerssituatie rondom de Delkant. We zijn heel benieuwd welke ideeën
de gemeente inmiddels heeft ontwikkeld.
Meeleven…
Juf Teunie is geopereerd aan haar heup
en naar omstandigheden gaat het goed.
Uiteraard heeft ze een hele weg te gaan
van revalidatie. We wensen de juf een
voorspoedig herstel.
Juf Eline knapt langzaamaan ook op. Ze
mag van de ARBO-arts steeds een uurtje
meer werken en groepsverantwoordelijkheid dragen. Stap voor stap, juf!
Het zusje van Joanne ligt nog steeds in
het ziekenhuis op de IC. Dat is geen kleinigheid. Er zijn voorzichtige tekenen van
hoop op enige verbetering, maar de zorgen zijn onverminderd groot. Om de juf
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een beetje op adem te laten komen, besloten we dat ze vorige week en deze week alleen de ochtenden draait. Sterkte, juf!
LIO stagiaire…
In groep 3/4 komt na de voorjaarsvakantie
een stagiaire. Ze heet juf Marjolein Bax en
ze komt uit Veen. Op de 10 minutengesprekken zal ze erbij zijn en kunt u kennismaken.
Tijdens de 4 weken durende stage blijft juf
Achterstraat uiteraard eindverantwoordelijke. We wensen haar een leerzame tijd toe.
Cito…
De afgelopen weken hebben wij de zogenaamde middenmeting van Cito afgenomen
voor de vakken Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen. Nog niet alles is misschien gereed en ingevoerd, maar u
kunt via ouders.parnassys.net met uw
wachtwoord meekijken. Wachtwoord kwijt?
Stuur een mailtje naar
hanneke@schoolgameren.nl.
Groep 8…
De juf en ik zijn bezig om de schooladviezen
voor het VO te formuleren. Binnenkort krijgt
uw kind het advies mee naar huis. Daarbij
zit een uitnodiging voor de gespreksavond.
We hebben dinsdagavond 20 februari en
woensdagavond 21 februari gepland. U kunt
altijd onderling ruilen. Houdt u alvast één
van deze avonden vrij om 10 minuten op
school te komen? BVD. Weet u trouwens dat
uw kind binnenkort het EHBO-jeugd examen
heeft? Afgelopen donderdag oefenden ze
met de Lotusslachtoffers. Laat u zich even in
de stabiele zijligging leggen vanavond? Leerzaam. Als ze slagen, krijgen ze een écht
EHBO-jeugd diploma mee naar huis.
GGD…
De GGD heeft mij gevraagd in de nieuwsbief
u opmerkzaam te maken op de website
www.ggdgelderlandzuid.nl. Op allerlei terreinen kunt u hier informatie en advies krijgen.
Herinnering inschrijfavond…
Aanstaande woensdagavond op school van
19.00 uur tot 20.00 uur voor alle kinderen
die voor 1 okt. 2019 vier jaar worden en
voor de Voorschool. Zegt het voort!
Vriendelijke groet, Meester Roest
info@schoolgameren.nl

