
Instroomgroep… 
In februari D.V. start de instroomgroep 
voor kinderen die vanaf 1 januari 2019 
vier jaar worden. De instroomgroep gaat 
alle ochtenden naar school. De middagen 
zijn deze kinderen vrij. Juf Thirza en juf 
Willemieke gaan deze jongste groep draai-
en. Hun groep 1/2 wordt dan overgeno-
men door juf Hilde Bossenbroek. Zij gaat 
haar LIO-stage lopen. Dat is de eindstage 
in PABO 4. Juf Hilde is geen nieuw gezicht 
voor ons. Vorig jaar heeft ze ook stage ge-
lopen op onze school. Daar hebben we 
vertrouwen in! 
Heeft u een peuter die voor deze groep in 
aanmerking komt? Graag z.s.m. inschrij-
ven. Wanneer u uw kind al ingeschreven 
heeft, krijgt u t.z.t. een uitnodiging van de 
juffen met meer informatie. 
  

Luistergesprekken… 
Onlangs hebben we met u een luisterge-
sprek gevoerd. Wij hebben het als hele 
mooie avonden ervaren, waarbij het kind 
echt centraal stond. Het geeft ons echt 
meer info over hoe de kinderen zijn. Na-
mens het team: bedankt voor uw open-
heid. 
 

Bezoek Rijksmuseum… 
Dinsdag 30 oktober, de dinsdag na de 
herfstvakantie, gaan de groepen 5 t/m 8 
op excursie naar het Rijksmuseum te Am-
sterdam. We krijgen daar een rondleiding 
over de Gouden Eeuw. Michiel de Ruyter, 
80–jarige oorlog etc… We gaan er met drie 
bussen naar toe op ongelijke tijden. Groep 
8 en groep 5 van juf Overduin vertrekt om 
9.00 uur. Wij verwachten hen om 14.30 
uur weer terug op school. Groep 7 en de 
helft van groep 5 van juf Achterstraat ver-
trekt om 11.00 uur en hen verwachten we 
om 16.30 uur terug. Groep 6 en de andere 
helft van groep 5 van juf Achterstraat ver-
trekt om 11.30 uur. Hen verwachten we 
om 17.00 uur weer terug. Uiteraard moe-
ten de kinderen een lunchpakket meene-
men en hoeft u niet ongerust te zijn als ze 
iets later terug zijn. We hebben er vrese-
lijk veel zin in en het is eigenlijk jammer 
dat we eerst vakantie moeten hebben. 

 

Klassenlunch… 
Het duurt nog even, maar het is goed om u 
alvast te laten weten dat de jaarlijkse klas-
senlunch gepland staat op dinsdag 6 novem-
ber. We eten dan tussen de middag met alle 
kinderen op school en we zijn een uur eerder 
uit. Om 14.30 uur is de school deze dag uit. 
Dan weet u dat alvast. 
 

Ouderbijdrage… 
Op de achterkant lees u de oproep m.b.t. de 
vrijwillige ouderbijdrage. Vergeet u niet het 
strookje in te vullen en mee naar school te 
geven? Dan kunnen we wat extra’s. BVD! 
 

Klassenbezoek… 
Deze weken zijn we als directie bezig om alle  
groepen te vereren met een klassenbezoek 
rondom de thema’s betrokkenheid en welbe-
vinden. Hiervoor hebben we een kijkwijzer 
ontwikkeld. We houden zo goed zicht op wat 
er allemaal gebeurt onder ons dak. 
 

Geboren… 
De voorzitter van ons Toezichthoudend Be-
stuur, dhr. C.R. Baijense, werd vorige week 
voor het eerst opa. Dat is toch vermeldens-
waardig! Hun dochter en schoonzoon kregen 
een gezonde zoon genaamd Lucas. Vanaf 
deze plaats van harte proficiat. Wij wensen 
jullie toe dat Lucas mag opgroeien tot eer 
van zijn Schepper en tot jullie vreugde. 
 

Nieuw meubilair… 
We zijn in de eindfase van de uitzoekerij 
m.b.t. het nieuwe schoolmeubilair. Het stre-
ven is om nog voor de kerstvakantie alles te 
laten leveren en na de kerstvakantie een 
keertje Open Huis te houden. 
 

Vakantie… 
Vrijdag over een week om 12.15 uur start de 
herfstvakantie. Een weekje even vrij. Even 
geen wekker zetten en even geen Schrijven 
en Rekenen en Spelling. Lezen mag je in de 
vakantie gewoon blijven doen. Je ouders zul-
len dat ook wel stimuleren. Lekker met een 
boek op de bank, warme chocomelk en een 
groot stuk speculaas. Laat het dan maar re-
genen en waaien buiten. Neem en lees! 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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----------------------- Antwoordstrook inleveren voor D.V. 19 oktober 2018 ------------------------  
 

     Naam ouder(s) / verzorger(s): ……………………………………………………………………………... 
 

     Adres: ………………………………………………… Telefoonnummer: …...…………………………... 
 

     Postcode: ……………………………………… Plaats: …….……………………………………............. 
 
     Aantal kinderen op school: …………………………… 
 
     Uw ouderbijdrage: …………………………………….. 
 
 
     Datum ondertekening:     Handtekening:   

 
Gameren, 8 oktober 2018 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Evenals de afgelopen schooljaren willen we in dit schooljaar opnieuw een ouderbijdrage van u 
vragen. Het afgelopen jaar hebben wij het volgende uitgegeven: 
 
Boeken doc. centrum / klassenbibliotheek € 1.323,-   
Klassenpot      € 360,- 
Kerstfeest      € 2.344,-   
Koningsspelen     € 768,- 
Afscheid groep 8     € 1.179,- 
 
Het bestuur is erg blij met het grote aantal deelnemers en hopen dat u met ons vindt dat de bedragen 
aan onze kinderen nuttig zijn besteed. 
 
Het komende jaar willen wij in principe de volgende verdeling maken: 
45% ten behoeve van leerlingen. Hieronder vallen excursies, koningsspelen, ziekte/afscheid 
   leerlingen, klassenpot. 
55% ten behoeve van materialen. Hieronder vallen speelmaterialen, schoolbibliotheek, 
   gereedschap / materialen, aanvullend lesmateriaal. 
 
Voor het schooljaar 2018-2019 vragen wij van u een bijdrage van € 20,- voor het eerste kind en € 4,- 
voor ieder volgend kind. Wij wijzen u er opnieuw op dat het een vrijwillige ouderbijdrage is. U bent 
niet verplicht om deel te nemen, maar indien u de antwoordstrook retourneert, bent u wel verplicht 
het door u toegezegde bedrag te betalen. Indien u niet kunt betalen, kunt u aan onze directeur, zon-
der onderzoek, om kwijtschelding vragen. 
Omdat voor kinderen die op de Voorschool zitten al een Voorschoolbijdrage door u wordt betaald, 
hoeft u deze kinderen niet mee te tellen voor deze bijdrage. 
Het niet meedoen aan de ouderbijdrage heeft evenals vorige jaren geen gevolgen voor de kinderen. 
Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen kinderen van ouders die de bijdrage wel en tussen 
kinderen van ouders die de bijdrage niet betaald hebben.  
 
U kunt de bijdrage overmaken op IBAN NL43 RABO 0374 3556 49 t.n.v. Vereniging voor Gerefor-
meerd Basisonderwijs te Gameren onder vermelding van ‘Ouderbijdrage’ gevolgd door de naam van 
uw kind(eren). Ik hoop op een minstens zo grote deelname als vorig jaar. 
 

Met vriendelijke groet, namens het toezichthoudend bestuur, 
M.Th.J. Roest 


