
Laatste week… 
Aanstaande vrijdag is het zover. Dan luidt 
de bel de zomervakantie in. Zes weken 
lang hebben de kinderen vrij. We wensen 
u en jou een fijne vakantie toe. We hopen 
iedereen D.V. maandag 19 augustus weer 
uitgerust en met nieuwe zin op school te-
rug te zien. We denken ook aan de gezin-
nen waar grote zorgen zijn. Er zijn ook 
verschillende ouders ernstig ziek. Dat 
neem je mee de vakantie in. Van harte 
sterkte in uw weg. 
 

Groep 8… 
Afgelopen donderdagavond was de officiële 
afscheidsavond van onze groep 8 leer-
lingen. Een bijzonder moment. Eigenlijk 
ook een beetje afscheid van de kindertijd. 
We zijn ook op kamp geweest met deze 
groep. We willen Dennis van der Kaa be-
danken voor de heerlijke BBQ en Bakkerij 
van Keulen voor het brood. Wel bijzonder 
dat de plaatselijke middenstand de school 
en dus de Gamerse kinderen zo willen 
sponsoren. Dat geldt ook voor de BBQ 
m.b.t. de kleuters die met hun pa een 
avondje op school kwamen: hartelijk dank! 
 

Personeel… 
Juf Van Helden van groep 6 is sinds een 
paar weken met zwangerschapsverlof. We 
wensen haar een goede verlofperiode toe. 
Juf Janny is aan het herstellen van de ope-
ratie aan haar elleboog. Ze heeft mij ge-
vraagd om iedereen te bedanken die mee-
leefde d.m.v. een kaartje, telefoontje of 
bezoekje. Dat gaf de burger moed! 
Juf De Keijzer heeft ons en groep 3 gehol-
pen omdat we de vacature niet vervuld 
kregen. We willen haar hiervoor hartelijk 
bedanken. We zullen u weer missen. 
Meester Gelderman gaat vooruit. Het is 
niet zo dat hij direct weer aan het werk is, 
maar toch. Hij voelt zich sterker worden. 
Juf Joanne van Tuijl is afgelopen zaterdag 
verloofd met haar vriend ds. Al-Chalabi. 
Het was voor de juf een complete veras-
sing. Het is een stap dichter naar een hu-
welijk. Van harte proficiat! 
 

Rapport… 
Woensdag krijgen de kinderen hun rapport 
mee. Als er daarover nog vragen zijn, 

heeft u hiervoor nog twee dagen de tijd. 
Loop gerust even bij de leerkracht binnen of 
pleeg een telefoontje. En jongelui, zet je 
spaarpot maar alvast klaar. Misschien krijg je 
wel wat van (o)ma en (o)pa.  
 

Schoolkrant… 
Aanstaande vrijdag krijgen alle kinderen een 
schoolkrant. Hierin leest u een bijdragen van 
bestuur, directie, MR en kinderwerk. Ik hoop 
dat het in een behoefte voorziet en dat u er 
eventjes voor gaat zitten. We zijn ook bezig 
om de nieuwe schoolgids in gereedheid te 
brengen. Die krijgen alle oudsten van het ge-
zin na de zomervakantie mee naar huis.  
 

Foto’s… 
Vorige week kreeg u de schoolfoto’s. Ik heb 
echt schitterende exemplaren gezien. Bijna 
alle ouders hebben ook vorige week betaald. 
Van een aantal kunnen we dat niet zeggen. 
Uiterlijk morgen zien we de gevulde envelop-
pe of de foto’s graag terug. BVD 
 

Rups… 
In de eikenboom op het plein zat de eiken 
processie rups. Inmiddels is dat door een be-
drijf weggezogen. Toch laten we de boom 
nog even met rood-wit-lint afgezet staan zo-
dat er geen kinderen onder spelen. De ver-
wachting is dat dit telkens terugkomt. Aan-
staande winter zet ik er de kettingzaag in.  
 

Overblijven… 
Bianca van Eck heeft de leiding bij het over-
blijven gehad toen Janny uitviel. Dat was bij-
zonder fijn, en zo kon alles toch doorgaan. 
Na de vakantie zal Myrjam Ruitenbeek deze 
rol oppakken. Hiermee vervalt dus het tele-
foonnummer van Bianca. U mag vanaf de zo-
mervakantie weer een berichtje sturen naar 
de telefoon van juf Janny: 06-15255213. Zij 
zal de lijsten weer klaarmaken en een beetje 
gaan meedraaien. We zijn ook dringend op 
zoek naar een paar moeders die het over-
blijfteam komen versterken. Er staat een 
kleine vergoeding tegenover en het is een 
gezellige bezigheid. Wie meldt zich? 
 

Allemaal een fijne vakantie,  
Meester Roest 
 

PS: Laat uw kind(eren) alstublieft ook in de vakantie lezen. 
Het moet onderhouden worden. Dat voorkomt een terugslag 
in niveau en het is heel rustgevend. 
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