
Kamp… 
Aanstaande woensdag is het zover. Groep 8 
gaat op kamp naar Amerongen. Vrijdag hopen 
we weer uitgerust terug te komen. We hebben 
een ontspannen programma. Na gedane arbeid 
in groep 8 wordt het zoet rusten. Daar zijn de 
kinderen ook echt aan toe. Volgende week 
donderdagavond, D.V. 27 juni, om 19.30 uur is 
de officiële afscheidsavond. Alle ouders en kin-
deren zijn dan welkom om afscheid te nemen 
van de basisschool. Een bijzonder moment. De 
kleintjes worden groot… 
 

Luizen… 
Mijn kind heeft dat toch niet dus dit kopje tekst 
kan ik wel overslaan. Maar pas op, er zijn van-
morgen, na een extra controle, echt verschil-
lende kinderen met luizen aangetroffen. Om 
het niet te laten uitbreken, is het wijs om van-
avond even uw kind(eren) te controleren. En 
morgen misschien even de haren in een vlecht 
of staart? Wij zien de luizen (o.a. in ons jun-
glepad op het plein) oversteken met al die los-
se haren. Bedankt voor uw medewerking. 
 

Schoonmaakavond… 
Elk jaar staat er weer een heel team van moe-
ders klaar om de onderbouwlokalen een goede 
beurt te geven. Daar zijn we echt heel erg blij 
mee. Dankzij die inzet, kunnen de kinderen 
weer fris het nieuwe schooljaar starten. Dit 
jaar staat deze avond gepland op woensdag-
avond 3 juli. Emmer en poetsdoek graag mee-
nemen. Wij zorgen voor koffie en wat lekkers 
en het is goed voor de onderlinge contacten. 
 

Schoolbestuur… 
Zo heette dat vroeger. Nu hebben we al een 
aantal jaren een Toezichthoudend Bestuur. Het 
verschil is kort gezegd dat ze toezicht houden 
en niet meer besturen. Ze staan wat meer op 
afstand. Ze bekijken de grote lijnen. Onlangs 
zijn een paar van deze mannen afgetreden. 
Dat zijn Peter Suijker, Evert van Helvoort en 
lopende dit jaar Jan Jaap van Steenbergen. 
Vanaf deze plaats wil ik hen namens alle kin-
deren bedanken voor hun inzet. We hebben 
heel fijn samengewerkt en ik wens u met uw 
gezinnen het allerbeste toe. 
Op de ledenvergadering zijn er vier nieuwe 
personen gekozen, te weten: Johan de Bijl, 
Gertjan de Fijter, Jaap van der Ree Doolaard, 
Geert-Jan van Tuijl. Het wordt gewaardeerd 
dat u uw krachten wil geven aan het Christelijk 
onderwijs hier ter plaatse. Ik kijk uit naar een 
goede samenwerking waarin we het goede met 
elkaar mogen zoeken. 
 

Bericht van de GGD m.b.t. Kinkhoest... 
De GGD heeft enkele meldingen gehad van kinkhoest bij kin-

deren die op School Gameren zitten.  

De klachten van kinkhoest beginnen vaak met koorts, ver-

koudheid en hoesten. Na ongeveer 2 weken worden de hoest-

buien erger, vooral ’s nachts. Het kan gevaarlijk zijn voor: 

Niet of onvolledig gevaccineerde zuigelingen (kinderen onder 

1 jaar), Kinderen met ernstige hart- en longafwijkingen, hoog-

zwangere vrouwen, zij kunnen de baby besmetten na de ge-

boorte.  

Heeft iemand in uw gezin kinkhoest? Houd deze persoon dan 

uit de buurt van jonge baby`s en hoogzwangere vrouwen. 

Iemand die kinkhoest heeft gehad of gevaccineerd is, kan 

alsnog kinkhoest krijgen.  

Heeft u vragen over kinkhoest, dan kunt u contact opnemen 

met GGD Gelderland-Zuid, team infectieziektebestrijding: 088

-1447126 

Conciërge… 
De (tijdelijke) vacature i.v.m. de breuk in juf Jan-
ny d’r elleboog is vervuld! We hebben gesprekken 
gevoerd met Myriam Ruitenbeek en zij wil het 
gaan doen. Myriam is geen onbekende voor ons. 
Al verschillende jaren assisteert ze bij het over-
blijven en ze is oppasmoeder. We hebben er alle 
vertrouwen in! 
 

Formatie… 
Juf Kraijenoord heef aangegeven dat ze graag 
anderhalve dag voor groep 7 wil werken. Aanvan-
kelijk dachten we dat één dag werken genoeg 
was, ook i.v.m. de herniaklachten. Nu blijkt dit 
toch te gaan. We zijn hier erg blij mee, mede om-
dat juf Bruin met zwangerschapsverlof gaat. 
Daarna wil ze één dag in de week terugkomen in 
de middenbouw. We zijn in gesprek met een juf 
om de vacature van één dag in groep 4 te vervul-
len. Dat is het plekje waar juf Kraijenoord stond 
ingedeeld. U hoort daar nog van. 
 

Voorschool… 
Wij denken erover om de voorschool uit handen 
te geven aan een externe organisatie. Aan een 
club die goed verstand heeft van deze materie. 
Wanneer e.e.a. duidelijk is geworden, zullen we u 
als ouders hierover inlichten. We willen hiermee 
een kwaliteitsslag maken. 
 

Techniekwedstrijd… 
Groep 8 heeft prijs gewonnen op de techniekwed-
strijd. De jury verleende onze inzending van een 
kettingreactie de 4e prijs. Dat is een koffer vol 
gereedschap. Mooi gedaan, kinders…! 
 
Vriendelijke groet,   Meester Roest 
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