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Luistergesprekken…
Wie weet er beter hoe uw kind is dan u als
ouder zelf? We willen bij u als ouders het
goud aan informatie delven m.b.t. uw
kind(eren). Daarom gaan we u en alle ouders uitnodigen voor een ‘Luistergesprek’.
Daarvoor organiseren we op D.V. dinsdagavond 18 september en maandagavond 24
september 10 minutengesprekken. Om deze luistergesprekken zo functioneel mogelijk te laten zijn, vragen we u om vooraf in
het digitale ouderportaal een aantal vragen over uw kind in te vullen. Binnenkort
krijgt u een mail waarin uitgelegd staat
hoe u dat doet. Tevens kunt u via het beantwoorden van die mail aangeven welke
avond u niet kunt. Hanneke zal vervolgens
een mooi rooster in elkaar knopen.
Wij kijken uit naar goede gesprekken. We
hopen dat het echt een meerwaarde oplevert voor het onderwijs aan uw kind(eren),
want daar doen we het voor!
AVG…
De nieuwe wetgeving rondom de privacy
gaat ook ons als school aan. Daarom stellen we u in de gelegenheid om aan te geven wat u wel en niet wilt. In de mail die u
krijgt over de Luistergesprekken zal ook
een bijlage zitten met een brief over de
Wet op de privacy en een Toestemmingsverklaring. Te denken valt aan beeldmateriaal op de website, in de schoolgids etc…
Mijn vraag is of u dit door wilt lezen en op
het Luistergesprek wilt inleveren. Wij zullen zorgen dat de juf of meester tijdens de
Luistergesprekken een stapeltje lege
exemplaren van de Toestemmingsverklaring op het bureau heeft liggen. Mocht uw
printer kapot zijn, of u bent het vergeten:
geen punt. Dan vult u het ter plaatse even
in. Het is voor ons prettig dat alles dan in
één keer op school aanwezig is. Anders
kunnen we er eindeloos achteraan zeuren.
En dat wilt u niet, toch? Vandaar dat we
het zo even regelen. In uw belang.
Bedankje...
Wat een prachtige afscheidsdag was het, 3 juli.
Een dag vol bloemen, verrassingen, liedjes, cadeautjes,
gezelligheid, lieve briefjes en kaarten.
www.schoolgameren.nl

Heel hartelijk bedankt kinderen, collega's en ouders.
Jullie maakten deze dag on-ver-ge-te-lijk!
Hartelijke groet, (juf) Henny de Keijzer

Binnen brengen…
Wat is het elke dag een feest om je (klein)
kind (kleuter) binnen te mogen brengen.
Even een knuffel in de kring, even contact
met de juf, even zien hoe jouw kind op de
andere kinderen reageert. In één woord:
prachtig. Als ouders haast hebben, kan dat
ook door een grotere broer of zus gebeuren.
Dat is geen punt. Wat we niet willen, is dat
er allemaal andere kinderen op dat moment
door de gang zwerven. Dat wordt te druk en
dat is niet nodig. Die mogen lekker buiten
spelen op ons prachtige plein.
Verkeer…
De gemeente is nog steeds voornemens om
de verkeersproblematiek rondom onze
school goed aan te pakken. Er wordt over
vergaderd en het plan neemt vastere vormen aan. Namens de verkeersouders doe ik
de oproep om niet met de auto het straatje
voor de school in te rijden als de school aan
of uit gaat. Dat geeft gedoe. Ook een compliment aan al die ouders die de auto thuis
laten en heel gezond op de fiets springen of
lopend komen: dat is top!
Rekenen…
Wij hebben als team besloten om ons rekenonderwijs een stevige impuls te geven. De
groepen 5 t/m 8 krijgen sinds de start van
dit cursusjaar elke week een blad met rekensommen mee naar huis. We gebruiken hiervoor de Kinheim boekjes. Uw kind heeft dus
elke week huiswerk voor rekenen. Vraag er
maar naar. U mag zich hier thuis mee bemoeien. Graag zelfs. Laat uw eigen rekenkennis meteen opkrikken. Gratis LOI-cursus.
Groep 4 werkt er ook mee, maar krijgt het
niet als huiswerk. Zij maken het op school.
Wij willen de rekenvaardigheden vergroten.
De CITO-opbrengsten zijn voor alle hoofdvakken boven het landelijk gemiddelde,
maar in vergelijk blijft rekenen een beetje
achter. En die kinders moeten over een paar
jaar toch wel hun geld kunnen tellen…
Vriendelijke groet, Meester Roest
info@schoolgameren.nl

