
Aanmelden… 
Naar aanleiding van mijn oproep in de vo-
rige nieuwsbrief hebben we een aantal 
aanmeldingen binnengekregen. Hierbij 
nogmaals de oproep aan degenen die een 
peuter hebben die voor 1 oktober 2020 
vier jaar wordt om te komen aanmelden. 
Voor ons is dit belangrijk met het oog op 
de groepsindeling van volgend cursusjaar. 
Heeft u nog een kennis in de straat, of een 
vriendin met een kleintje thuis: zeg het 
gerust voort...  
 

Sollicitatiegesprekken… 
Aanstaande woensdagavond zullen er solli-
citatiegesprekken plaatsvinden. We hopen 
dat we geschikt nieuw personeel kunnen 
aantrekken. Er is een krapte op de ar-
beidsmarkt in het onderwijs. U hoort daar-
over in het nieuws, en dat merken wij ook. 
Maar op zo’n leuke school als de onze, 
daar willen nog wel mensen komen wer-
ken. Omdat u zulke leuke kinderen heeft... 
 

Schooladvies… 
De kinderen uit groep 8 krijgen deze week 
een gesloten enveloppe mee naar huis met 
daarin het advies voor het Voortgezet On-
derwijs. Via de mail hebben de ouders van 
groep 8 een uitnodiging gekregen voor 
volgende week woensdag– en donderdag-
avond. We kijken uit naar goede gesprek-
ken. We gunnen alle groep 8 leerlingen 
een fijne plek op het VO! 
 

Verkeerssituatie… 
Uit de oudertevredenheidsenquête bleek 
dat de verkeersveiligheid bij de school prio 
één is. Wij hebben als school met de 
dorpsraad, de plaatselijke politieagent, de 
mannen van het mooie hertenkamp, de 
verkeersouders en de gemeente verschil-
lende keren om de tafel gezeten om een 
oplossing te bedenken. Op het gemeente-
huis wordt er serieus meegedacht, en de 
verwachting is dat de bedachte oplossing 
gerealiseerd gaat worden. D.w.z. dat er 
een fiets-voetpad aangelegd wordt vanaf 
het hek van de kleuteringang naar de 
overkant van de Delkant over de landtong 
die tussen het hertenkamp en de kerk ligt. 
Dat dit een ingrijpende operatie is, zal dui-
delijk zijn. We hopen dat het dit kalender-

jaar gerealiseerd wordt. Tot die tijd moeten 
we het doen met de huidige situatie. Vandaar 
de oproep aan ons allemaal om mee te wer-
ken aan de veiligheid van onze kinderen. En 
wilt u niet met uw auto het straatje voor de 
school inrijden tijden het aan– en uitgaan 
van de school?  
 

Audit… 
In de maand november heeft er een audit 
plaatsgevonden in onze school. Dit is een on-
derzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. 
De hele school is door een onafhankelijke au-
diteur doorgelicht n.a.v. het inspectiekader. 
Inmiddels is hiervan een lijvig en doorwrocht 
rapport verschenen. Aanstaande donderdag-
middag zal de auditeur dit toelichten aan ons 
team, bestuur en MR. De opbrengst verwer-
ken we in het Schoolplan 2019-2023. In dit 
Schoolplan gaan we beschrijven welke ont-
wikkelingen en verbeteringen we de komen-
de vier jaren willen realiseren. 
 

Gastles… 
Aanstaande donderdag, D.V. 14 februari, ko-
men Sam en Geertrude Zwemer een gastles 
geven over het werk dat zij vanaf maart aan-
staande gaan verrichten in Zambia. De groe-
pen 5 t/m 8 krijgen een gastles over hun 
missie: alfabetiseringslessen, wekelijkse 
clubs leiden, sponsoring, training en toerus-
ting, verspreiding van Bijbels en lectuur, 
etc… We zijn benieuwd… 
 

Zwanger… 
Juf Corrie Aalberts en haar man zijn in blijde 
verwachting van hun tweede kindje. Ze is er 
blij mee, maar ze voelt zich niet lekker. De 
bekende zwangerschapsperikelen zorgen er-
voor dat ze beperkt kan werken. We wensen 
haar het allerbeste toe.  
 

Cito… 
De middenmeting van de Cito-toetsen zijn 
nagenoeg allemaal afgenomen. Via ouder-
portaal kunt u thuis de resultaten bekijken. 
Wanneer u het wachtwoord vergeten bent, 
dan is een mailtje naar  
hanneke@schoolgameren.nl genoeg om een 
nieuwe te krijgen. 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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