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Rapporten…
De kinderen kregen een rapport mee naar
huis. De eerste van dit jaar. Ik neem aan
dat de meeste opa’s en oma’s de portemonnee wel open kregen. Anders kan een
beetje kruipolie ook helpen. Het is fijn als
de rapporten één dezer weken weer terug
naar school komen. Hoe langer ze thuis
liggen, hoe groter de kans dat ze zoek raken. We kijken terug op hele positieve 10
minutengesprekken. Met sommige ouders
zijn afspraken gemaakt voor een vervolggesprek. Wanneer u daar ook behoefte
aan heeft, mag u dat te allen tijde bij de
leerkracht aangeven. Dat is alleen maar
goed. Samen zoeken we tenslotte het beste voor onze kinderen.
Ouderbijdrage…
Nog even over die portemonnee gesproken, u kreeg vorige week een mailtje.
Daarin werd u verzocht een vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Het is vrijwillig, maar de ervaring leert dat 96% van de
ouders er aan mee doet. Wanneer het voor
u geen optie is, betekent dit niet dat uw
kind(eren) daar iets van zal merken. Het
geeft ons als school iets meer armslag om
wat extra’s te doen. Uw bijdrage wordt dus
zeer op prijs gesteld.
Zendingsgeld…
Hierna zal ik over de portemonnee stoppen, maar toch nog even het volgende.
Elke maandagmorgen mogen de kinderen
geld meenemen voor de zending. Wij hebben via Woord & Daad een aantal sponsorkinderen die door uw bijdrage onderwijs
en voedsel krijgen. We willen hiermee de
kinderen leren iets te geven voor onze
naasten in nood. Het hoeft niet veel te
zijn. Een muntje van €0,20 is al genoeg.
Veel kleintjes maken toch een groot bedrag. Het is een waardevolle traditie die
we graag in stand houden.
Zwemmen…
Voorheen konden de kinderen van onze
school tegen gereduceerd tarief zwemles
krijgen op vrijdagmiddag in de Akwamarijn
te Zaltbommel. Dat is voorbij. Het zwembad is met deze regeling gestopt. Het
zwemmen is nog wel mogelijk op vrijdagwww.schoolgameren.nl

middag. Het is jammer, maar het is niet anders.
Kerstfeest kleuters…
Bijna is het zover. Dan mogen alle kleuters
naar het kerstfeest. We mogen hiervoor weer
de kerk gebruiken van de Hervormde gemeente (PKN) aan de Delkant, waarvoor we
hen erkentelijk zijn. Maandagavond D.V. 16
december aanvang 19:00 uur. Ouders, verzorgers en grootouders zijn hartelijk welkom.
Team scholing…
Als team willen we ons bezinnen op eigenaarschap bij kinderen. Hiervoor hebben we
externe partij uitgenodigd. Zij gaan met ons
nadenken over dit thema. Vanmiddag vindt
de eerste bijeenkomst hierover plaats.
Kerstkaarten…
Een paar jaar geleden hebben we afgesproken dat als kinderen een kerst– of nieuwjaarskaart willen geven, dat die kaart dan
voor de hele klas is. Wij hangen ze dan op in
het lokaal. Dit doen we om te voorkomen dat
sommige kinderen met bijvoorbeeld 15 kaarten naar huis gaan, en andere kinderen zonder. Een kaart geven hoeft niet en mag wel,
maar dan dus eentje aan de hele klas. BVD!
Meeleven…
Meester Gelderman is al een jaar ziek. Pas
was hij weer even op school. Het was voor
ons allemaal zichtbaar dat hij een moeilijke
weg moet gaan. We wensen hem sterkte toe
en van harte beterschap! Juf Janny is ook
nog steeds aan het tobben. Nadat ze een
prothese in haar elleboog kreeg is ze gaan
revalideren, therapie en oefeningen doen.
Het valt allemaal nog niet helemaal mee.
Ook aan haar willen we denken. Gelukkig
kan ze wel het overblijven doen op Arbeidstherapeutische basis. Sterkte juf!
Bruiloft Harmke…
Juf Harmke is gelukkig getrouwd. Op D.V.
donderdagmiddag 12 december wordt de
bruiloft van juf Harmke en haar man Gerhard
op school gehouden voor de kleuters. Dat
vinden de kinderen geweldig, maar juf
Harmke ook! U krijgt hierover nog bericht
van de juffen. Psst: Ze doet haar jurk aan,
ze heeft de trouwauto geregeld en ze gaat er
zelf voor naar de kapper…
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