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Koningsspelen…
Afgelopen vrijdag stond in het teken van
de verjaardag van zijne majesteit onze
koning Willem Alexander. Zelf kon hij dit
keer niet komen, maar de kinderen hebben genoten. Ook de ouders vonden het
een prima ochtend. Ik zag allemaal blijde
ouders helpen met de spelletjes en de
vossenjacht. Hartelijk bedankt voor jullie
hulp. Daardoor kon het een geslaagde
morgen worden. Het zingen bij de vlag
was ook weer een succes. Zelfs de ooievaar in het nest klepperde mee… Op de website
staat een link om foto’s te kijken. Gijs, bedankt voor je inzet!

Inspectierapport…
Zoals u weet, kreeg de school een uitgebreid inspectiebezoek. Dit was een zogenaamd regulier vierjaarlijks bezoek. Als
alles dan akkoord bevonden wordt, laten
ze de school met een gerust hart achter en
komen ze D.V. over vier jaar weer terug.
En dat is ook het geval. We hebben een
mooi inspectierapport gekregen waarin
geen enkel onderdeel als onvoldoende
aangemerkt is. Daar zijn we heel blij mee,
en dat vertellen we u graag. Het rapport
moet nog definitief vastgesteld worden.
Als dat zover is, zullen we het u beschikbaar stellen. Uiteraard hebben ze ook punten aangereikt waarmee we verder kunnen
in een stukje schoolontwikkeling, en dat is
alleen maar mooi. We zijn echt dik tevreden!
Meeleven…
Juf Van Helden uit groep 6 was 14 weken
zwanger, maar het kindje is in de moederschoot gestorven. Dat is snel opgeschreven, maar daar zit een wereld van verdriet
en vragen achter. Het levenslicht niet gezien… Wij wensen de juf toe wat ze hierin
nodig heeft.
Meester De Vries blijft tot de meivakantie
thuis vanwege spanningsklachten. Wij
wensen hem een goede uitrustperiode toe.
Hopelijk is de batterij na de meivakantie
weer voldoende opgeladen. Beterschap,
meester!
Bij onze invaljuf Beppie van Lagen-Zondag
en bij Anna Louise (groep 3) en Laurens
www.schoolgameren.nl

Zondag (groep 6) is diepe rouw in de familie
gekomen. Vorige week maandagmiddag verongelukte hun nichtje Rhodé in de leeftijd
van 14 jaar doordat ze in Gouda onder een
bus kwam. Verschrikkelijke werkelijkheid.
Psalm 103 zegt: “De dagen des mensen zijn als
het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit
hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet
meer, en haar plaats kent haar niet meer.” Dat

we daar toch acht op geven nu wij nog in de
genadetijd zijn. Vanaf deze plaats willen we
de familie van harte condoleren met dit grote verlies. De God aller genade vertroostte
hen met Zichzelf.
Studiedag…
Aanstaande woensdagmiddag en -avond zijn
wij als team op school vanwege de jaarlijkse
teamdag. We gaan een gedeelte vergaderen,
we gaan voorjaarsopruiming houden, de zolder, de magazijnen e.d. nemen we onder
handen. We doen een stuk teambuilding en
we eten een hapje. Komt best goed.
Verkeerssituatie…
Afgelopen woensdagavond ben ik met verkeersouder Dirk van Tuijl naar het gemeentekantoor geweest voor een overleg over de
verkeersdrukte tijdens het aan– en uitgaan
van de school. De dorpsraad en de mannen
van ons nationaal park ‘hertenkamp’ waren
ook aanwezig als betrokkenen. De gemeente
heeft verschillende plannen bedacht en gepresenteerd. Overal zitten haken en ogen
aan. Daarom gaan ze nu nog een ander plan
uittekenen en doorrekenen. De landtong iets
schuin tegenover de kleuteringang zou misschien een voet-fietspad kunnen worden.
Dan moet er wel e.e.a. aangelegd worden en
er zullen wat duikers moeten komen. Vanaf
de overkant van de Delkant (ter hoogte van het
huis van de fam. Scheurwater waar dat mooie beeld van die
man bij de waterput staat) wordt de school dan

goed bereikbaar. Dat wordt nu eerst uitgewerkt. Waarschijnlijk zitten we voor de zomervakantie weer aan tafel en weten we
meer. De veiligheid voor alles!
Vakantie…
Donderdagmiddag om 15.30 uur krijgen de
kinderen ruim twee weken vakantie. Er is
dan vast ook tijd om te lezen: belangrijk!
Allemaal een fijne vakantie! Meester Roest
info@schoolgameren.nl

