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Inspectiebezoek…
Vorige week dinsdag kregen wij inspectiebezoek op school. ‘s Morgens heeft mevr.
Roders vijf klassenbezoeken afgelegd. Juf
Corrie en ikzelf moesten mee de groepen
in om de lessen te duiden. Vervolgens
heeft de inspectrice onze bevindingen beoordeeld. ‘s Middags hebben er afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden met het
team, met een groep kinderen, met de
IB-ers en met mij. Daarnaast heeft de inspectrice voorafgaand aan het bezoek onze documenten doorgenomen en onze
zorgstructuur bekeken. Het rapport hierover moet uiteraard nog geschreven worden, maar we hebben een heel positief
gevoel aan deze dag overgehouden. Met
een glimlach op m’n gezicht fietste ik
‘s avonds van school naar huis. Dat uw
kind(eren) op een goede school zit/zitten,
dachten we al. Als een inspectrice dat ook
vindt, is dat wel een prettige bevestiging.
Uiteraard zijn er ook ontwikkelpunten benoemd. Daar zijn we blij mee, want stilstand is achteruitgang. Al met al positief
dus. U kunt uw kinderen dus met een gerust hart hier afzetten...
Schoolreis…
Er is heel positief gereageerd op het
nieuws om met de hele school op reis te
gaan! Er zijn ook al een heleboel betalingen binnen. Bedankt daarvoor. Er zijn ook
kinderen waarvoor nog niet betaald is.
Dat kan ook aan uw aandacht ontsnapt
zijn. Geeft niks. Het kan nog… BVD!
In de vorige nieuwsbrief is de oproep gedaan om € 26,50 over te maken per kind
vanaf groep 2 t/m groep 8 op
IBAN NL43 RABO0374 3556 49 t.n.v.
School met de Bijbel te Gameren.
Bij de omschrijving graag: schoolreis
2018 en de naam/namen van uw
kind(eren).
Bedankje…
Juf Janny heeft gevraagd of ik namens
haar een bedankje wil schrijven m.b.t.
het meeleven dat ze ontving na het sterven van haar zus. Het heeft haar echt
goed gedaan: hartelijke dank.
www.schoolgameren.nl

Voorschoolbetaling…
Als u ouder bent van een Voorschoolleerling
is het u wellicht opgevallen dat u wel van de
overheid of gemeente uw subsidie kreeg,
maar dat wij niets in rekening brachten. U
hield dus over. Ons excuus daarvoor. Het
proces van het ingang zetten van automatische incasso had wat meer voeten in de aarde dan voorzien was. Vanaf april proberen
we te incasseren via automatische incasso.
Daarvoor krijgt u deze week de machtigingsformulieren. De maanden januari, februari
en maart willen we via handmatige facturen
in rekening gaan brengen..
Moderne Media…
Vanmiddag gaan we ons als team buigen
over het thema ‘moderne media’. We hebben hiervoor een externe schooladviseur uitgenodigd. We willen nadenken over: Wat is
onze rol hierin? Wat wordt er van ons verwacht? Wat is ons eigen gedrag? Waar leiden we kinderen toe op? Willen we beleid
maken op dit punt, en wat moet daar dan in
staan? Wat moeten we kinderen leren? Etc…
Vanmiddag na schooltijd zullen we in een
teambijeenkomst een eerste aanzet geven
op dit thema.
Verkeersexamen…
Groep 7 is druk aan het oefenen voor het
examen op D.V. donderdag 12 april. Ze gaan
praktijk-examen in Bruchem en theorieexamen op school afleggen. Zorg dat je fiets
een beetje in orde is en dat jij je hand uitsteekt. Het komt best goed… Spannend!
Centrale Eindtoets...
Groep 8 is druk bezig om te oefenen voor de
Eindtoets. Morgen krijgen ze een voorbeeldtoets van een half uur op de computer. Hopelijk gaat alles werken zoals het behoort.
Op de ochtenden van 17, 18 en 19 april gaat
het gebeuren. Oefent uw kind thuis ook op
Leestrainer.nl? Kijk maar eens op die site.
Vrij…
Aanstaande vrijdag is de school gesloten
i.v.m. Goede Vrijdag. Na Pasen hebben we
ook nog een paar vrije dagen. We verwachten alle kinderen weer op donderdag 5 april.
Hartelijke groet,

Meester Roest
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