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Aan de slag…
Vanmorgen gingen de schooldeuren weer
open. Heerlijk om te zien dat de lokalen weer
gevuld zijn met kinderen. We hebben er zin in,
en dat mag ook wel na twee weken vakantie.
De periode tot de zomervakantie duurt 8 weken. Onvoorstelbaar hoe snel het schooljaar
weer ten einde loopt. We kijken uit naar een
leerzame laatste periode van het jaar.
Geboren…
Bij juf Adriaanse van groep 5 is een gezonde
zoon geboren. Zijn roepnaam is Joris. Moeder
en zoon maken het wel. We wensen de juf met
haar man en Joris het allerbeste toe, ook in de
opvoeding.
Groep 6…
Meester De Vries is nog afwezig vanwege
spanningsklachten. Deze week staat er een
bezoek aan de ARBO-arts gepland en hopen
we meer duidelijkheid te krijgen over het vervolg. We wensen de meester van harte beterschap toe! Juf Joanne van Tuil neemt samen
met juf Lianda de groep over. Deze juffen genieten in groep 6.
Vacatures…
Juf Marianne van Leerdam gaat D.V. 13 juni
trouwen en gaat dan wonen in Westzaan. Na
de zomervakantie heeft ze een baan dichter bij
huis gekregen. Proficiat, juf! We hebben nu
vacatures voor na de zomervakantie in de
voorschool, in groep 3 en in de middenbouw.
Daarvoor heeft er een advertentie in de krant
gestaan en hebben we een heleboel brieven
binnengekregen. Deze week buigt de sollicitatiecommissie zich hierover en gaan we sollicitanten uitnodigen op gesprek.
Slippers…
We gaan de zomertijd tegemoet, en dan is het
heerlijk om op slippers te lopen. Op het schoolplein zorgde dat vorig jaar telkens voor ongelukjes. We bleven pleisters plakken. Uit zorg
voor de tenen van uw kind(eren) vragen we u
dus de slippers thuis te laten. Open sandalen
zijn geen punt. Dat gaat wel. We zien de kinderen graag in schoolkleren, en niet in strandkleren. We zien de kinderen namelijk graag
netjes gekleed. We hebben geen specifieke
kledingvoorschriften en dat houden we graag
zo. U snapt dat wel.
Schoolbord…
In het lokaal boven is onlangs een touchscreen
geplaatst. Wie wil het krijtbord gratis hebben?
www.schoolgameren.nl

Leuk voor in de schuur? Kom maar.
Fotograaf…
Volgende week dinsdag komt de schoolfotograaf
voor de groepsfoto’s. Portretfoto’s en broers-en
zussenfoto’s maken we om het jaar. Dit jaar dus
alleen de groepsfoto’s.
Luizen…
Vanmorgen heeft het team van de luizenmoeders
geen luizen gevonden. Fijn dat er ook verschillende moeders het team kwamen versterken. Bianca van Eck heeft zich teruggetrokken en Agnes
Vos heeft haar plek als ‘Luizenchef’ ingenomen.
Bianca, bedankt voor je inzet al die tijd! Het resultaat mag er zijn, we hebben nu weinig last gelukkig.
Schoolreis groep 1…
Op dinsdag 5 juni gaan de instroomleerlingen en
groep 1 op schoolreis naar Ballorig. Groep 2
heeft die dag vrij. We vertrekken om 9.00 uur en
hopen om 15.30 uur weer terug te zijn. De kosten hiervan zijn €9,- per kind. Wilt u dit overmaken met vermelding van de naam van uw kind?
IBAN NL67RABO0374339503 t.n.v. Vereniging voor Gereformeerd Basisonderwijs. BVD!
Even voor de zekerheid een herinnering: Op 4
juni hebben de instroomleerlingen en groep 1 vrij
i.v.m. de schoolreis van groep 2 t/m 8. Er volgt
nog een info brief van de kleuterjuffen.
Sportdag…
Aanstaande donderdag staat de jaarlijkse sportdag gepland voor groep 7 en 8 samen met een
aantal andere scholen uit de regio op het voetbalveld te Gameren. Om 9.00 uur verwachten we
de kinderen met fiets op school. Het kan best uitlopen tot 16.00 uur, u hoeft dan niet ongerust te
zijn. Graag een lekker lunchpakket en extra drinken meenemen. We gaan voor de beker!
Studiedag…
Woensdagmiddag en -avond voor de vakantie
hadden wij onze jaarlijkse studiedag. Naast het
vergaderen hebben we met elkaar de school opgeruimd. Magazijnen, zolder, kasten, lokalen etc.
Alles is weer netjes. Vervolgens hebben we bij de
kringloop iets voor elkaar gekocht en dat met
een speech overhandigd in het kader van teambuilding. Op de website staan foto’s zodat u kunt
meegenieten. Het was een hele geslaagde dag.
Volgende week maandag is de school gesloten
i.v.m. Tweede Pinksterdag. Ik wens u dan ook
alvast goede Pinksteren toe!
Meester Roest
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