
Opening nieuwe pad… 
Morgenmiddag om 15:25 uur wordt het 
nieuwe fiets-voetpad officieel en feestelijk 
geopend. Wethouder Bragt zal een speech 
houden, een leerling mag het lint door-
knippen en er wordt voor iets lekkers ge-
zorgd voor de kinderen. Eenvoudig, maar 
mooi. U bent als (groot)ouders en belang-
stellende uiteraard hartelijk welkom om 
deze dorpsceremonie mee te maken. 
 

Nieuwe verkeerssituatie... 
We vragen u vriendelijk om vanaf woens-
dag de auto aan de overkant te parkeren, 
en dus niet meer aan de straatkant zoals u 
gewend was. We willen hier echt de hand 
aan houden. In groep 8 liggen de rode 
kaarten klaar… Onze oudste leerlingen 
staan te popelen om hun rol als politie-
agent waar te maken. Misschien is het he-
lemaal niet nodig. We zijn tenslotte in Ga-
meren en dan gaan we met elkaar voor de 
verkeersveiligheid van onze kinderen, 
maar ook voor een goede ontsluiting van 
het dorp. Bedankt voor uw medewerking! 
 

Aanmelding leerlingen… 
Wanneer u uw kind aanmeldt bij de Voor-
school, dan loopt dit nu via Kibeo. Uw kind 
staat dan nog niet ingeschreven op school. 
Dat moet dan nog wel gebeuren. Hiervoor 
kunt u met mij een afspraak maken of een 
inschrijfformulier ophalen. Kinderen die 
voor de zomervakantie al ingeschreven 
waren, staan automatisch ook op school 
ingeschreven. Heeft u nog een kleintje 
thuis, of een manneke in de straat? Wij 
vinden het fijn om tijdig de groepsgrootte 
te weten. Graag aanmelden dus. 
 

Vacature peutergroep… 
We hebben in de voorschool een vacature. 
Op onze website leest u hierover meer. Is 
het wat voor u, of heeft u een lieve juf in 
uw familie of kennissenkring? Bij deze. 
 

Instroomgroep… 
We hebben het plan om per D.V. 1 maart 
2020 een instroomgroep te starten voor 5 
ochtenden in de week. Dat is een groep 
voor kinderen die vanaf januari 4 jaar wor-
den. Momenteel hebben we daarvoor nog 
niet zoveel kinderen, vandaar bovenstaan-
de oproep tot aanmelding. 

 

Bruiloft… 
Juf Harmke is een beetje zenuwachtig. Haar 
trouwdag komt dichterbij. Woensdag 16 ok-
tober is het zover. Alle kleuters zijn uitgeno-
digd. Dat is nogal wat! De kinderen zijn ook 
allemaal gek op Harmke, en andersom niet 
minder. We wensen de juf en haar aanstaan-
de man Gerhard een hele mooie dag toe. Het 
huwelijk tussen man en vrouw is een bloem 
uit het paradijs die ons nog gelaten is. In on-
ze tijd wordt deze bloem veelal vertrapt. Het 
is de Bijbelse inzetting. En daarom Harmke, 
van harte Zijn zegen toegewenst over jullie 
huwelijk. En Zijn hulp zal blijken, als je het 
allerminst verwacht… 
 

Actie… 
Groep 5 heeft een actie gehouden voor Barti-
meus. Ze hebben geld opgehaald voor blinde 
en slechtziende kinderen. Tijdens een gastles 
hierover hebben ze ervaren hoe het is om 
blind te zijn. Een ontzettend iets. Nou, groep 
5 heeft zich echt uitgesloofd. Ze haalden 
€557,10 op! Daar kunnen ze wel wat mee. 
 

Ouders in de klas… 
Volgende week dinsdagmorgen om 10:30 uur 
zijn de ouders van onze groep 8 leerlingen 
welkom voor een les over schoolkeuze en het 
Voortgezet Onderwijs. We gaan met de kin-
deren bespreken hoe het schooladvies tot 
stand komt. En de ouders mogen meeluiste-
ren en vragen stellen. Want we houden die 
gasten hier niet. Groep 8, één geluk hebben 
je: jullie gaan allemaal over!  
 

Dierendag... 
Aanstaande vrijdagmorgen zijn er een hele-
boel ouders die met een huisdier op school 
willen komen. Ter bezichtiging. We hopen op 
droog weer. Het hebben van een huisdier is 
heel goed voor kinderen. Liefde geven, ver-
antwoordelijkheidsgevoel, dagelijkse ver-
plichting etc. Dat is aan te bevelen. 
 

Vakantie… 
Volgende week vrijdag is het al zover. De 
herfstvakantie duurt gelukkig maar één 
week. Daarna mogen we allemaal weer naar 
school. Ik wens u en jullie een goede vakan-
tie toe. 
 

Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
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