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Het nieuwe pad…
In de afgelopen weken is er hard gewerkt
aan de aanleg van een nieuw fiets–
voetpad tussen het hertenkamp en de
kerk. Het is nu klaar en de oplevering zal
deze week plaatsvinden. Het pad is gemaakt van gebroken natuursteen om het
een echt natuurlijk aanzien te geven. We
zitten hier tenslotte temidden van beschermd dorpsgezicht. Deze natuurstenen
brokjes zijn met bindweefsel gemengd zodat het pad hard wordt. Vandaar dat we er
pas op mogen als het goed gedroogd is. Ik
verwacht dat het één dezer dagen zover
is. We kunnen er bijna op.
Nieuwe verkeersregels…
Wanneer het pad in gebruik is, verzoeken
wij alle kinderen en volwassenen die ten
westen van de school wonen dit pad te gebruiken. Kinderen die ten oosten wonen
mogen gewoon om het schoolhuis heen
naar huis.
Het parkeren aan de straat, zoals u gewend was, is dan klaar. U mag uw auto
nog wel aan de straat zetten, maar dan
aan de overkant waar het nieuwe pad op
uitkomt. Het doel van dit hele plan is
tweeledig. Aan de ene kant de verkeersveiligheid van onze kinderen. Aan de andere kant de ontsluiting van ons dorp. Bij
het aan- en uitgaan van de school stroomt
alles vast. We hopen dat dit probleem
straks ook is opgelost. Uit de enquête die
de dorpsraad afnam, bleek dit namelijk
‘dorpsergernis’ nummer 1 te zijn. Maar als
dat het ergste is, valt het allemaal nog
mee in Gameren, toch?
Wanneer u met uw auto aan de overkant
geparkeerd staat en weer weg wil, kunt u
keren bij het rotondetje achter de kerk, u
kunt de dijk op en u kunt via de Schoolstraat terug. Het is even afwachten hoe
dat gaat lopen.
Bij deze de vriendelijke oproep om allemaal hartelijk mee te werken in deze!
Gamerse politie…
Niets menselijks is ons vreemd, dus we
verwachten dat er wellicht een ondeugende ouder toch eigenwijs de auto op de oude plek parkeert. De Gamerse politie, dat
zijn de kinderen van groep 8, zullen dan

een rode kaart onder uw ruitenwisser plaatsen! Ook zullen zij uw nummerbord noteren... Wanneer u een tweede keer opnieuw
verkeerd parkeert, krijgt u van groep 8 de
uitnodiging om in de klas te komen vertellen
welke geweldig indrukwekkende smoes u
heeft om toch uw auto op het oude stekkie te
zetten. En pas op, groep 8 is niet mals…
Teamscholing…
Vanmiddag hebben de kleuterjuffen hun eerste scholingsmiddag van dit jaar. Binnen het
thema Leerlijnen Jonge Kind gaan ze zich
verdiepen in de motoriek. De collega’s van
groep 3 t/m 8 gaan binnenkort starten rondom Effectieve Directe Instructie. Vorig jaar
hebben we ons hierin ook geschoold. Nu willen we daarmee verder gaan. Hoe beter wij
in staat zijn instructie te geven, hoe beter uw
kind op school de stof kan begrijpen. Daar
gaan we voor. Juffen moeten nog een hoop
leren. Voor meesters ligt dat iets genuanceerder… En dan moeten we ook nog een
hoop afleren. Gelukkig dat onze school een
lerende organisatie is. Zowel voor kinderen
als voor volwassenen.
Personeel…
Juf Struijk is in blijde verwachting. Met de
herfstvakantie gaat haar zwangerschapsverlof is. Als alles goed mag gaan, en zij een lieve baby in haar armen mag sluiten, stopt ze
met werken. Ze kiest voor het gezin. Uiteraard wordt dat door ons erg gerespecteerd.
We hopen dat ze D.V. t.z.t. wel eens wil blijven invallen. Zij weet nu nog niet of ze dat
wil, maar ik denk het wel. De juf weet nu
nog niet wat ze straks mist… Juf Florijn gaat
de hele weekgroep 5/6 draaien. Juf Lianda
van Esch gaat op dinsdag voor groep 6.
AVG…
In het vorige cursusjaar heeft u aangeven
hoe u wilt dat wij omgaan met privacy m.b.t.
beeldmateriaal. Wanneer u daarin wijzigingen wilt aanbrengen, kan dat. Anders gaan
wij ervan uit dat het ongewijzigd blijft.
Klassenbezoeken…
Momenteel ben ik o.a. bezig met klassenbezoeken. Ik ga in elke groep even kijken. En
daar knap ik erg van op. Dan zie je zulke
mooie dingen. Er wordt hier hard gewerkt!
Vriendelijke groet,
Meester Roest
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