
Ouderavond… 
Morgenavond zijn alle ouders en verzor-
gers welkom op school. De leerkrachten 
geven in een sessie van een half uur in 
hun eigen klas uitleg over het klassen-
werk. We hebben twee sessies. De eerste 
start om 19.30 uur. De tweede om 20.00 
uur. Via de mail kreeg u hiervoor een uit-
nodiging en een herinnering. Wanneer u 
dit gemist heeft, dan vraag ik u vriendelijk 
om z.s.m. uw juiste mailadres door te ge-
ven. U hoefde zich niet op te geven. We 
hopen op een goede opkomst... 
 

Medezeggenschaps Raad… 
De verkiezingen van de MR zijn achter de 
rug. Een heleboel ouders hebben de moei-
te genomen om de stembriefjes in de doos 
te doen. We mogen blij zijn dat we weer 
twee nieuwe gezichten in de MR hebben. 
Het zijn mevr. Van Brakel en mevr. De 
Kloe. Beiden hebben er zin in. Inmiddels 
hebben ze al een cursusavond meege-
maakt waarin besproken is wat de belan-
gen en de taken zijn. Mevr. Van Leeuwen 
was ook gekozen, maar zij besloot terug te 
treden. De reden hiervan is dat zij met 
hun ICT-bedrijf voor onze school werk-
zaam zijn. Zij wil graag de schijn van be-
langenverstrengeling voorkomen. We den-
ken dat dit niet had hoeven bijten, maar 
vanuit haar kunnen we dit helemaal begrij-
pen. 
 

Schoolgids… 
Recent kregen de oudste kinderen per ge-
zin een schoolgids mee naar huis. Ik hoop 
dat dit in een behoefte voorziet. Er stond 
wel een keer het getal 1 teveel in. Dat kan 
op zich onschuldig zijn, maar in dit geval 
niet. Het vakantierooster vermeldt dat de 
meivakantie tot 18 mei duurt. Dit moet 
zijn tot 8 mei. Bij de opmaker is dit ééntje 
erbij geslopen. Twee weken vakantie is 
genoeg voor hardwerkend Gameren, toch? 
 

Ontruimingsoefening… 
Vorige week dinsdag hebben we een ge-
plande ontruimingsoefening gehouden. Dat 
verliep heel snel. Binnen een paar minuten 
stonden alle kinderen buiten in de rij. We 
willen dit over een poosje nog eens herha-
len, maar dan onaangekondigd. 
 

Luizen… 
Vanmorgen hebben de luizenmoeders een 
hele serieuze controle gehouden. Daarbij 
vonden ze in zes groepen neten of luizen. 
Gelukkig gaat het dan nog om individuele ge-
vallen, maar dat kan zomaar een plaag wor-
den. Wilt u thuis serieus kijken en kammen? 
We willen het echt indammen, maar dan 
moeten we dat wel samen doen. Wanneer u 
hulp wilt hebben, mag u altijd één van de 
dames van het luizenteam bellen. Zij kijken 
graag met u mee. Allemaal even alert dus! 
 

Gezocht… 
Wij willen graag aan de slag met techniekles-
sen. Deze lessen willen we geven in combi-
natie met kookles en handvaardigheidles. Wij 
schatten in dat er genoeg ouders zijn die wil-
len helpen bij de kooklessen. Voor de tech-
niekles zoeken wij vaders of opa’s of een an-
dere vrijwilliger die het leuk vindt om met 
een groepje kinderen iets met techniek te 
doen. Bijvoorbeeld een band plakken, een 
lampje aansluiten, iets timmeren, enz… Nu is 
mijn vraag of we zulke mannen gevonden 
krijgen. Kent u een gepensioneerde of ie-
mand bij wie dit zou passen? De kinderen 
zouden het echt heel leuk vinden! U mag mij 
vrijblijvend bellen, ook als u twijfelt. Mis-
schien kunnen we samen, onder het genot 
van een kop koffie, eens doorpraten over de 
(on)mogelijkheden. Ik ben benieuwd.   
 

Instroomgroep… 
Wij starten waarschijnlijk in maart 2020 met 
een instroomgroep voor kinderen die vanaf 
januari 2020 4 jaar worden. Deze kinderen 
komen dan vijf ochtenden naar school. Kin-
deren die 4 jaar worden voor 1 januari stro-
men in groep 1 in en gaan alle dagen naar 
school. Zij hebben alleen maandagmiddag 
extra vrij. We hebben voor het groepje vanaf 
maart nog niet zoveel inschrijvingen. Heeft u 
nog zo’n dreumes thuis? Of een kennisje in 
de straat? Graag z.s.m. inschrijven. BVD 
 

Verkeer… 
Nog even, en dan kunnen we over het mooie 
nieuwe pad naar school! Dan mag u ook uw 
auto aan de overkant parkeren. Dat wordt 
een hele vooruitgang. Gameren 2.0! 
 

Vriendelijke groet,  
Meester Roest 

Nieuwsbrief 

09-09-2019 Jaargang 25,  nr. 3 

         www.schoolgameren.nl                      info@schoolgameren.nl 

        


