
Studiedag… 
Afgelopen woensdagmiddag en -avond 
hadden wij als team onze jaarlijkse studie-
dag. We kijken daar positief op terug. Het 
Schoolplan 2019-2023 is grondig doorge-
sproken. De input die u leverde vanuit de 
ouderenquête is hierin verwerkt. We heb-
ben ook nagedacht over de moderne me-
dia. Een externe persoon, dhr. Flip Quist, 
heeft hierover een presentatie gegeven 
n.a.v. een enquête die we onder onze leer-
lingen anoniem afnamen. Wat hij ons liet 
zien, bracht ons onder de indruk. Heel veel 
kinderen uit de bovenbouw hebben een 
smartphone. Er worden allerlei Vloggers 
gevolgd. Er zijn 11 kinderen (van de 93 
geënquêteerde leerlingen) die dagelijks op 
Netflix zitten, en 21 een paar keer per 
week. Van de 93 kinderen zitten er 78 on-
geveer dagelijks op Youtube. Dan spellen 
zoals Fortnite, GTA, Battlefield 5. Het 
wordt gespeeld. Kent u het? Weet u hoe 
dat in uw gezin is? Weet u wat uw kind 
kijkt? U weet dat ze de zoekgeschiedenis 
wissen? Wij waren als team geschokt. Col-
lega’s die echt niet helemaal wereld-
vreemd zijn, vertelden hiervan nog geen 
10% te weten. Kennen we de digitale leef-
wereld van onze kinderen, en vinden we 
daar nog iets van?  
 

Personeel… 
Juf Janny is geopereerd, en dat is goed 
verlopen. Nu breekt de revalidatie aan. We 
wensen de juf hierin veel sterkte. 
Juf Struijk en haar man zijn in blijde ver-
wachting. We wensen hen toe dat alles 
goed mag gaan, en dat ze t.z.t. een ge-
zonde baby mogen krijgen. 
 

Overblijven… 
Het overblijfteam heeft vergaderd. En dat 
was erg gezellig… Tegelijkertijd hebben we 
ook bedacht dat we even de regels weer 
helder neerzetten. Echt uiterlijk de dag er-
voor aanmelden. Vergeet niet op zowel de 
broodtrommel als op de beker / pakje de 
naam van het kind te zetten. Realiseer wel 
dat we vorige week een keer 88 kinderen 
hadden. Dat willen we goed en veilig rege-
len. Daarom moet er écht op tijd aange-
meld worden zodat we de lijsten in orde 
kunnen maken. Er mag geen kind ont-

snappen, veiligheid voor alles. In noodgeval 
kunt u tot zelfs vijf voor twaalf uw kind aan-
melden. 
 

Schoolreizen… 
Volgende week dinsdag D.V. 11 juni komen 
de schoolreisbussen in Gameren de kinderen 
ophalen. Groep 1/2 gaat op schoolreis, en 
groep 3 t/m 5 gaan op pad. De bestemmin-
gen kunt u in de schoolreisbrief op de websi-
te nalezen, en anders kunnen de kinderen u 
dat nog wel vertellen. We kijken uit naar een 
mooie dag. Groep 6 en 7 moeten nog even 
nachtjes aftellen. Zij gaan pas 24 juni. 
 

Techniekwedstrijd… 
Groep 8 doet mee met een regionale wed-
strijd rondom techniek, samen met een hele-
boel andere basisscholen uit o.a. de Betuwe. 
Groep 8 heeft in groepjes een werkstuk ge-
maakt met als thema: kettingreactie. Een 
jury gaat alle inzendingen beoordelen en 
waarschijnlijk krijgen wij de eerste prijs… Op 
14 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur is er een 
tentoonstelling van de werkstukken te be-
zichtigen op adres Poppenbouwing 3 te Gel-
dermalsen. U bent hier hartelijk welkom. 
 

Kamp… 
Binnenkort gaat groep 8 er vandoor. We 
gaan er even tussenuit. Naar Amerongen. 
Lekker rustig voor de andere kinderen op 
school. En voor die broertjes en zussen, en 
voor al die ouders die even kunnen bijkomen 
van het puberale gedrag. Hoe het met de juf 
en mij vergaat die dagen? Dat behoort tot de 
geheimen van de Gamerse kronieken… 
 

Leerlingaantallen… 
Zoals de kinderen nu in de groepsindeling 
staan, starten we na de zomer met 288 kin-
deren. Vorig jaar stonden er 284 op de lijst. 
We zitten al jaren in een stijgende lijn qua 
leerlingaantallen. We zijn veruit de grootste 
school van alle dorpen in de omgeving. Het is 
niet ons doel, maar het zegt wel iets. We zijn 
een kinderrijk dorp. Mooi hé?! 
 

Vrij… 
Volgende week maandag is het Tweede Pink-
sterdag. De school is dan uiteraard gesloten. 
 
Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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