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Vacatures…
Afgelopen zaterdag heeft er een advertentie in de krant gestaan om nieuw personeel te werven. Juf Lize vertrekt omdat ze
D.V. in april trouwt en daarna in Staphorst
gaat wonen. Juf Adriaanse van groep 4/5
heeft een baan aangenomen in Wijngaarden. Dat is een kleine 10 minuten van
haar huis. Haar huidige reistijd en de files
deden hiertoe besluiten. Juf Vernooij van
groep 3a heeft een nieuwe baan aangenomen in Poederoijen. Zij wordt daar per
1 februari (of zoveel als mogelijk eerder)
kleuterjuf. We begrijpen en waarderen
deze stappen en we wensen deze juffen
het allerbeste toe op hun nieuwe plek.
Kleuterkerstfeest…
Vandaag over twee weken, maandagavond
17 december om 19.00 uur, is het kerstfeest voor de kleuters. Het wordt gehouden in de kerk aan de Delkant. Vanaf deze
plaats bedanken wij de kerkvoogdij van
deze gemeente voor het beschikbaar stellen van het gebouw. Alle ouders en verzorgers én opa’s en oma’s zijn bij dezen hartelijk uitgenodigd.
Even voor de duidelijkheid: het maken van
foto’s of filmopnames is niet toegestaan.
De kleuters zijn deze maandagmiddag allemaal vrij, ook groep 2 dus. Op dinsdagochtend mogen alle kleuters lekker uitslapen, we verwachten hen dan om 09.30
uur. Als dat lastig voor u is, mag u uw kind
ook om 08.30 uur bij de juf in de klas
brengen.
Meeleven…
Meester Gelderman heeft zich ziekgemeld.
Dat kon ook echt niet anders meer. Hij
heeft al zijn krachten gegeven, maar op
een gegeven ogenblik is het op. Klachten
van kortademigheid en energieverlies
noopten hem om dit besluit te nemen.
Momenteel wordt hij onderzocht. Het is
namelijk niet duidelijk wat nu de exacte
oorzaak is van de klachten. We wensen de
meester van harte beterschap en het allerbeste toe. Gelukkig hebben we een invaljuf
gevonden in de persoon van juf Van der
Ree Doolaard. Zij wil ons helpen tot de
www.schoolgameren.nl

kerstvakantie op maandagmiddag en de
dinsdag. De andere dagdelen zet juf Van
Esch haar schouders eronder.
Nieuwe keuken…
In de gemeenschapruimte is een nieuwe
keuken geplaatst. Daarin zit een oven en
een inductieplaat. De leerkrachten willen
namelijk graag iets gaan doen met koken.
Leuk voor de meiden en lekker voor de
jongens… We willen ze leren hoe je een lekker soepje maakt, hoe je een taart bakt enz.
Dus moeders, jullie krijgen het in de toekomst een stuk makkelijker. Als er nu ouders zijn die zegels van de Jumbo over hebben van de pannenactie dan mag u ze aan
uw kind meegeven naar school. Dat scheelt
weer in de kosten. Aan de moeders die al
lezende hun vingers aflikken bij de gedachte
dat ze nooit meer hoeven te koken, heb ik
een vraag: komt u t.z.t. een keertje helpen
bij de kookles? Dan mag u met de kinderen
aan de slag!
Cursus…
Vorige week woensdagmiddag hadden wij
een scholingsbijeenkomst m.b.t. EDI. Deze
letters staan voor Effectieve Directe Instructie. Met deze cursus verhogen wij onze didactische kwaliteiten, hopelijk. Door het jaar
heen hebben we vier van dergelijke bijeenkomsten. Het is erg zinvol.
Ouderbijdrage…
We hebben van heel veel ouders een betaling van de ouderbijdrage ontvangen. Daarvoor wordt u heel hartelijk bedankt. Een
enkeling is het misschien vergeten, maar het
mag alsnog. Als het niet lukt, is het absoluut
geen punt.
Enquête…
Vorige week kreeg u een vragenlijst in uw
mailbox m.b.t. de samenwerking met de
school in Poederoijen. In januari kunt u de
tevredenheidspeiling verwachten. Fijn als u
hiervoor even tijd kunt vrijmaken.
Vriendelijke groet,
Meester Roest
info@schoolgameren.nl

