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Koningsspelen…
Volgende week vrijdagmorgen, D.V. 20
april, hebben wij op school de jaarlijkse
Koningsspelen. Om 8.25 uur starten we
met het hijsen van de vlag en het zingen
van vaderlandse liederen. Komt u ook
luisteren en meezingen? Iedereen is welken. Boeren, burgers en buitenlui, opa’s
en oma’s: er is ruimte genoeg op het
plein. Daarna gaan we met alle kinderen
op school ontbijten. Na het ontbijt hebben
we voor alle groepen een ochtend vullend
programma. Fijn dat er al zoveel ouders
zich hebben opgegeven om te helpen! We
kijken er naar uit…
Schoolmeubilair…
Wij zijn ons aan het oriënteren op een hele nieuwe inrichting van de school. Nieuwe kasten, nieuwe tafels en stoelen, etc…
Dat kost veel geld, maar dat is er. We
hebben nu een paar showsetjes in de
school staan en we moeten daar e.e.a. in
kiezen. Het zal best opknappen.
Verkeersexamen…
Aanstaande donderdag wordt het een
spannende dag voor groep 7. Ze gaan
dan op de fiets een examen afleggen in
Bruchem en op school krijgen ze een theorie examen. Hopelijk slagen jullie allemaal! Doe je best en vergeet niet je hand
uit te steken hé?!
Meeleven…
Juf Kraijenoord heeft nog steeds pijnklachten in haar rug en been. Dat is heel
naar, helemaal omdat ze al aan hernia
geopereerd is. Haar therapeut heeft geadviseerd om het volgend cursusjaar echt
wat minder te gaan werken.
Juf Eline is grotendeels weer hersteld. Ze
mag weer de groepsverantwoordelijkheid
op zich nemen. Het laatste stukje herstel
gaat altijd het langzaamst. Sterkte, juffen!
Schoolreis…
Nog even een herinnering aan het feit dat
groep 1 en de instroomleerlingen 4 juni
vrij zijn als de hele school op schoolreis
gaat. Groep 1 en de instroomleerlingen
www.schoolgameren.nl

gaan dinsdag 5 juni op reis. Die dag is groep
2 vrij. Noteert u het alvast in uw agenda?
BVD! Van de meeste ouders hebben we de
betaling binnen. Bedankt daarvoor. Bent u
het vergeten? Het kan alsnog.
Techniek…
Groep 8 doet mee met een techniekwedstrijd
in de regio Betuwe. Het thema is ‘verticaal
vervoer’. Groep 8 gaat hiervoor een uitvinding doen en die gaan ze ook maken. De
werkstukken worden t.z.t. tentoongesteld in
Geldermalsen en zijn op vrijdagavond 15 juni door ouders en kinderen te bezichtigen.
Een jury bepaalt welke school de winnaar is.
Herinnering sponsorloop zaterdag...
Alle kinderen die nog mee willen doen aan de
sponsorloop (voor kinderen met kanker) kunnen
zich zaterdag 14 april nog laten inschrijven van
13.30 - 14.15 bij De Verdraagzaamheid in Zaltbommel. Doen jullie ook mee? Hartelijke groet
juf Teunie van de Werken

Teamscholing…
Volgende week maandagmiddag hebben we
als bovenbouwteam weer een scholingsbijeenkomst rondom Begrijpend Lezen. Onder
leiding van een externe schoolbegeleider willen we ons bekwamen in het verbeteren van
ons BL-onderwijs. Ten bate van de kinderen.
CITO-Eindtoets…
Volgende week is het zover. Op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen
gaan de leerlingen van groep 8 aan de slag
met de landelijke Cito-Eindtoets. Dit jaar
doen we deze toets voor het eerst allemaal
op de computer. Deze digitale toets is gedifferentieerd opgebouwd. D.w.z. dat als je de
vragen goed maakt, krijg je moeilijkere opgaven. Maar ook andersom. Als je fouten
maakt, biedt de toets automatisch eenvoudigere opgaven aan. Zo kan iedereen op zijn
eigen niveau aan de slag. Dat voorkomt demotivatie. Jongens en meiden: doe je best!
Lees en herlees, geef niet te snel een antwoord. Overdenk en beslis. We hebben er
alle vertrouwen in dat jullie dit goed gaan
doen. De avonden ervoor moet je wel op tijd
naar bed. Je moet uitgerust deze test maken. En ik kom controleren of je erin ligt…
Vriendelijke groet, Meester Roest
info@schoolgameren.nl

