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Enquête…
Er zijn 101 ouders die meededen aan de
tevredenheidsenquête. Daar zijn wij heel
tevreden over. Ik wil u daarvoor hartelijk
bedanken. Momenteel worden de uitslagen
gewogen om de rode draad eruit te halen.
Heel veel ouders hebben lappen tekst geschreven en dat is heel interessant. Ik zal
u t.z.t. meer inhoudelijk hierover berichten. U hoort dan ook wat we met uw input
daadwerkelijk doen. Vandaag krijgen de
meesters en juffen een zelfevaluatielijst en
in februari wordt aan de kinderen uit de
bovenbouw een vragenlijst voorgeschoteld. Zo creëren we de zogenaamde 360
graden feedback.
Personeel…
Afgelopen zaterdag heeft er weer een advertentie in de krant gestaan om personeel
te werven. Info hierover leest u op de
website. Zoals u ook uit het nieuws wel
zult weten, is er een landelijk tekort aan
leerkrachten. Tot nu toe hebben we het
allemaal dicht gekregen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit nu ook weer lukken mag.
Juf De Keijzer heeft op een hele nare manier haar hoofd gestoten en is ziek thuis.
We hopen dat de zware hoofdpijnklachten
snel mogen afnemen.
Morgen is het de laatste werkdag van juf
Gerrine Adriaanse. Ze gaat het morgen gezellig maken met de kinderen van haar
klas en tussen de middag hebben we als
team een afscheidslunch op de planning
staan. Juf, hartelijke dank voor uw inzet
voor onze kinderen en voor onze school.
We zullen uw bescheidenheid en ijver missen! Het ga je goed in je nieuwe betrekking op de school in Wijngaarden. De juf
vertrekt omdat de reistijd voor steeds
meer fileproblemen zorgt. Haar nieuwe
school is op 5 minuten afstand van haar
huisadres. Een begrijpelijke keuze dus.
Kookles…
We hebben in de gemeenschapsruimte een
nieuwe keuken laten plaatsen. In het kader van het vak Techniek willen we de kinderen kooklessen aanbieden. Vorige week
is juf Kraijenoord gestart met de eerste

sessie. De kinderen van groep 8 maakten
heerlijke appelflappen en vervolgens hebben
we die lekker opgegeten. Je kan niet met een
hele klas rond dat aanrecht werken. Juf
Kraijenoord zal telkens met een groepje kinderen aan de slag gaan. Voor haar is dit, met
het oog op haar hernia, een mooie manier
om op arbeidstherapeutische basis nuttig te
zijn. En ze houdt zelf ook erg van lekkere
dingen, dus dat wordt wel wat…
Cito…
We zijn druk bezig met het afnemen van de
Cito-toetsen. We doen dit voor de hoofdvakken Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en
Technisch Lezen. Via ons ouderportal kunt u
meekijken met de scores van uw kind(eren).
Wachtwoord vergeten? Mail even naar hanneke@schoolgameren.nl en u krijgt een nieuwe. Wanneer u thuis uw kind nuttig op de
computer wilt laten, probeer dan eens:
www.leestrainer.nl. Dat is de moeite waard.
Instroomgroep…
Volgende week maandag D.V. 4 februari
start de instroomgroep. Juf Thirza en juf
Willemieke gaan deze groep draaien en in
groep 1/2c gaat juf Hilde laten zien wat ze
kan. Zij is aan het einde van haar opleiding
en ze mag de LIO-eindstage gaan starten.
Juf Thirza blijft eindverantwoordelijk voor
groep 1/2c. U mag haar dus altijd aanspreken. Ze start in de instroomgroep met 7
kinderen, en anders gaat ze zich vervelen…
Groep 4…
Juf Florijn startte vandaag ook met haar LIOeindstage. Juf Van Esch blijft bij deze groep
betrokken en gaat extra uitdaging creëren.
Omdat meester Gelderman nog ziek blijft, is
juf Corrie Aalberts aangesteld als mentrix
van juf Florijn. U mag haar altijd benaderen.
Aanmelden…
In de komende periode zal ik met alle collega’s een beoordelingsgesprek voeren. Tegelijkertijd zullen we nadenken over de formatie van volgend jaar. Wanneer u een kind
heeft dat voor 1 oktober 2020 4 jaar wordt,
wilt u hem/haar dan z.s.m. aanmelden?
Weet u nog een kindje in de straat? Zegt het
voort…
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