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Klassenlunch…
Morgen is het zover. Dan gaan we gezellig
met alle kinderen op school eten. Even ter
herinnering: om 14:30 uur is de school uit.
Groep 7 heeft wel een hele bijzondere dag,
want zij eten tussen de middag op school,
maar hun ontbijt nuttigen ze op het gemeentehuis. Zij zijn uitgekozen uit alle basisscholen om met de burgemeester te
ontbijten. Onze burgervader krijgt dus
hoog bezoek aan zijn ontbijttafel!
Geboren…
Bij juf Bruin en haar man is een gezonde
dochter geboren. Ze kreeg de mooie roepnaam Rebecca. Vanaf deze plaats willen
we haar hiermee hartelijk feliciteren. Fijn
dat u nu een periode van verlof hebt om
aandacht aan de kleine te geven. De juf
hoopt na haar verlof anderhalve dag in
groep 3/4 te werken. Juf Van Tuijl wil dan
een dagje minder werken i.v.m. haar aanstaande huwelijk.
Instroomgroep…
Per D.V. 1 maart starten we met een instroomgroep. Kinderen die 4 jaar worden
mogen dan naar school komen. In het verleden organiseerden we dat op 5 ochtenden. Nu wordt dat de hele maandag, de
dinsdagmorgen en de hele donderdag. En
hiervoor hebben we een heel leuk duo gevonden, namelijk de zussen juf Geeke en
juf Henra! Dat wordt vast een succes.
Luizen…
We hebben goed nieuws. Tijdens de laatste controle zijn er geen kriebelaars gevonden. Daar zijn we blij mee! Zijn er nog
ouders die op maandagmorgen na elke vakantie een half uurtje willen meehelpen
met de controle? Heel graag…
Verkeerssituatie…
We moeten allemaal een beetje wennen
aan de nieuwe situatie rondom het aan- en
uitgaan van de school. Het is ook best
druk, en vooral bij regenachtig weer. Met
de fiets kom je er goed tussendoor. Met de
auto is dat soms een stuk lastiger. Mijn
waardering voor het feit dat er echt meegewerkt wordt.
Ik hoor ook dankbare geluiden dat de ontsluiting van het dorp nu veel beter gerewww.schoolgameren.nl

geld is. De bus van ‘t Schansje heeft van de
Gemeente toestemming gekregen om aan de
Ridderstraat te parkeren. We merken dat iedereen die plaats verder mijdt. Bedankt
daarvoor. En we staan altijd open voor verbetertips…
We zoeken nog een verkeersouder. Is dat
iets voor u? Ik hoor het graag.
Gastlessen…
Vorige week hebben we verschillende gastlessen in de school gehad. Er kwam iemand
met een maquette van de tabernakel. Deze
is in de gymzaal opgesteld en alle groepen
hebben hierover les gekregen.
Daarnaast deden we mee met een project
rondom ‘Streekverhalen’. Verschillende groepen hebben over historische gebeurtenissen
uit onze omgeving platen gemaakt en daar
teksten onder gezet. De bedoeling is dat de
kinderen die teksten nog gaan inspreken en
dat dit op het gemeentehuis digitaal gaat afspelen. Zo werd geschiedenis en creatief bezig zijn mooi gecombineerd.
Dorpsfilm…
Vandaag is Gert Koren op school. Zoals u
misschien weet, is hij in opdracht van de
dorpsraad bezig om een dorpsfilm te maken.
Daarin komt ook de school een paar minuten
aan bod. Wellicht dat u dat t.z.t. te zien
krijgt. Eind jaren ‘60 is er ook zo’n opname
gemaakt, en dat is best aardig om terug te
zien. Wat is er dan ontzettend veel in ons
dorp veranderd, en wat is er ook veel gelijk
gebleven. Een kind blijft toch een kind.
10-minutengesprekken…
Deze week krijgt u een mailtje met het rooster voor de gespreksavonden. We kijken uit
naar twee goede avonden. Als u iets op uw
lever heeft, kom er dan alstublieft mee. Samen kunnen we vaak zoveel meer. Dat we
als ouders en leerkrachten samen als een
muur om de kinderen staan. En als we ze elke dag een beetje mogen begeleiden in hun
ontwikkeling, dan is er al veel gebeurd, toch?
Dankdag…
Aanstaande woensdag is de school gesloten
in verband met de landelijke dankdag voor
gewas en arbeid.
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