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Enquête…
Vorige week kreeg u een mail met een link
voor de oudertevredenheidsenquête. Heel
veel ouders hebben hem al ingevuld. Hartelijke dank daarvoor. Een hele groep ouders moet het nog doen. Vandaag is het
uw laatste kans. Vandaar hier de oproep
om de enquête in te vullen. Het is een
kwartiertje werk. Dus als u vandaag nog
even tijd hebt… Dergelijke enquêtes vinden eens in de twee jaar plaats. De uitkomst wordt verwerkt in het Schoolplan
2019-2023 waarin de vernieuwingsonderwerpen beschreven worden. M.a.w.: wat
doen we goed en wat kunnen we verbeteren? Wij hebben u daar echt bij nodig.
Luizen…
Vorige week is er door het luizencomité
gecontroleerd of er neten en luizen te vinden zijn. Gelukkig leek alles schoon. Het is
natuurlijk een momentopname, maar het
is wel het vermelden waard.
Vakantierooster…
De eerste vragen over het vakantierooster
2019-2020 worden alweer aan mij gesteld.
Vandaar dat we het op de website al gepubliceerd hebben, en hier nu ook in de
nieuwsbrief:
Herfstvakantie: 14-10-2019 – 18-10-2019
Dankdag: 06-11-2019
Kerstvakantie: 24-12-2019 – 03-01-2020
Voorjaarsvakantie: 24-02-2020 – 28-02-2020
Biddag: 11-03-2020
Paasvakantie: 10-04-2020 – 13-04-2020
Meivakantie: 27-04-2020 – 08-05-2020
(inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart: 21-05-2020 – 22-05-2020
Pinksteren: 01-06-2020 – 03-06-2020
Zomervakantie: 13-07-2020 – 21-08-2020

Nieuwe meubelen…
Vorige week stond de school een beetje op
z’n kop. Alle oude meubelen moesten eruit
en de nieuwe mochten erin. Kasten, bureaus, tafels, stoelen, etc… Het was een
hele operatie, maar het is gelukt. Mede
door de perfecte hulp en inzet van onze
kinderen. Alles staat inmiddels op z’n plek
en de kasten zijn weer ingeruimd. We zijn
er echt ontzettend blij mee. Wat heerlijk
om met zulk prachtig nieuw materiaal te
werken. Het geeft een stuk rust in de
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school en alles zit er heerlijk fris uit. U komt
maar eens kijken. We hebben uiteraard ook
een hoop oude materialen opgeruimd. Nu
heb ik nog een aantal oude schoolbankjes
over. Is dat misschien leuk voor uw kind om
aan te kleuren? Ik heb er nog een stuk of 20
over, wie het eerst komt, wie het eerst
maalt. U mag het gratis ophalen.
Zendingsgeld…
Elke maandagmorgen mogen de kinderen
geld mee nemen voor de minderbedeelden
op deze wereld. Het hoeft niet veel te zijn.
Het is met € 0,20 al meer dan genoeg. Het
gaat er ons om dat we onze kinderen al jong
leren om iets apart te zetten voor een ander.
Om ze te leren delen...
CITO…
In januari starten we met de afnames van
de middenmeting van de Cito-toetsen. Het
gaat hierbij om de hoofdvakken Technisch
Lezen, Spelling, Rekenen en Begrijpend Lezen. Wanneer alles is afgenomen en ingevoerd in de computer kunt u thuis inloggen
op het ouderportaal en de scores zijn daar
dan te lezen. Wanneer u uw inloggegevens
kwijt bent, kunt u een mailtje sturen naar
hanneke@schoolgameren.nl. Dan komt het
goed.
Scholing…
Wij zijn als team bezig met scholing rondom
Effectieve Directe Instructie. We hebben een
paar woensdagmiddagen onder leiding van
een externe nagedacht over de invulling en
uitvoering van onze didactiek in groep 3 t/m
8. Volgende week dinsdag en donderdag
krijgen alle collega’s klassenbezoek van een
schoolbegeleider om ook de praktijk heel
duidelijk te ontwikkelen.
Schooladvies…
Groep 8 kan begin februari de brief met het
schooladvies verwachten. Eerst moeten we
alle scores van de Cito M op een rijtje hebben. Groep 8, doe je best!
Lezen…
Met kerst kreeg uw kind een boek van
school. Mag ik u even aankijken? Is het uitgelezen? In gedachten zie ik u vriendelijk naar mij
kijken. Sommigen geven zelfs een knipoog... ;-)

Vriendelijke groet,

Meester Roest
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