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Herfst…
Vanmorgen kwamen alle kinderen, op een
enkele ‘gewone’ zieke na, weer gezond en
wel op school. En het is een genot om ze
zo verwachtingsvol naar de juf te zien kijken. Zo van: kom maar weer op, we hebben er zin in! Is er iets, komt u dan?
Bezoek Rijksmuseum…
Morgen gaan de groepen 5 t/m 8 op excursie naar het Rijksmuseum te Amsterdam. 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 vertrekt 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 vertrekt om 11.30 uur. Hen verwachten we
om 17.00 uur weer terug. Uiteraard moeten de kinderen een lunchpakket meenemen en hoeft u niet ongerust te zijn als ze
iets later terug zijn. Sommige kinderen
vroegen of ze hun telefoon mee mogen
nemen om foto’s te maken. Daar gaan we
niet in mee. We gaan écht kijken en niet
door de lens van je camera… We verwachten alle kinderen gewoon om 8.30 uur op
school. Voor werkende ouders wel zo handig...

Luizen…
Vanmorgen hebben de moeders van het
luizencomité weer alle kinderhoofden nagekeken. En dat was niet voor niks, want
zij hebben ook luizen gevonden. Niet op
grote schaal, maar toch. Wanneer uw kind
luizen heeft, wordt u daarover gebeld.
Wanneer u niet gebeld wordt, is het dus
niet gevonden. Wel de oproep om het in
de gaten te houden. BVD
Klassenlunch…
Volgende week dinsdag eten alle kinderen
tussen de middag op school. Heel gezellig!
We geven tegelijkertijd aandacht aan gezond eten en de zogenaamde schijf van 5.
Omdat de kinderen die dag dus langer op
school zijn, gaat de bel die dag om 14.30
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uur. Uw kind(eren) is/zijn op 6 november
dus een uur eerder uit..
Dankdag...
Volgende week woensdag is de school gesloten i.v.m. de Landelijke Dankdag voor gewas
en arbeid.
Geboren…
Bij de dochter van meester Van Kranenburg
is een gezonde tweeling geboren: Thirsa en
Matthea. Na wat zorgen rondom een infectie
mag het nu heel goed gaan. Vanaf deze
plaats een hartelijk proficiat! Iets bijzonders
om op deze wijze opnieuw opa te worden.
Een rijk geschenk en toch slechts geleend.
Ouderavond…
Bij deze wordt u nogmaals uitgenodigd voor
volgende week donderdagavond, D.V. 8 november, om 19.30 uur in de gemeenschapsruimte van onze school. We gaan u dan de
schoolfilm laten zien, we zullen de uitslag
van het inspectiebezoek met u delen, de IBers zullen de CITO-uitslagen met u delen en
we gaan in groepjes aan de slag om vernieuwingsonderwerpen te genereren voor ons
nieuwe Schoolplan. Uw input doet er toe,
dus u bent hartelijk welkom!
Op D.V. 21 november 2018 hopen Geertrude & Sam in het huwelijk
te treden. Het ouderlijk huis van de bruid is het eerste huis naast de
school en daarom vragen wij uw medewerking deze dag. Wij willen
u vanwege de bereikbaarheid vragen deze ochtend voornamelijk bij
het wegbrengen van uw kind(eren) hiermee rekening te houden door
evt. gebruik te maken van de parkeervakken bij de school en dus niet
voor het betreffende huis of voor het hek van de kleuteringang te
blijven staan. Wij zien dan ook graag geen auto’s in deze straat. Hierdoor zullen het bruidspaar en hun gasten makkelijker bij het ouderlijk
huis van de bruid kunnen komen.
Bedankt voor uw begrip en medewerking!
Familie Baijense en familie Zwemer

10 minutengesprek...
Wij organiseren de 10 minutengesprekken
m.b.t. het eerste rapport op maandagavond
19 november en dinsdagavond 20 november
voor de Voorschool t/m groep 8. Als u sterke
voorkeur voor één van deze twee avonden
heeft, kunt u dat tot uiterlijk maandag 5 november mailen naar Hanneke mailen: hanneke@schoolgameren.nl. Zij zal daarna weer
een fabuleus rooster in elkaar sleutelen.
Vriendelijke groet, Meester Roest
info@schoolgameren.nl

