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Ouderavond…
Vorige week dinsdagavond organiseerde
de MR een avond over moderne media.
Het was een bijzondere avond. Erwin
Meerkerk was uitgenodigd als spreker. Hij
heeft ons indringend toegesproken. Tegelijkertijd heeft hij allerlei beelden laten
zien en de ‘wereld erachter’ getoond. We
waren onder de indruk. Hij had geen positief verhaal over de invloed van de
smartphone. Geef je aan je kind een
smartphone of geef je je kind aan de
smartphone? Onderschat die invloed niet,
en overschat uw invloed niet. Dat apparaat
voedt uw kind op. Als ouders anno 2020
moeten wij deze dingen doordenken. En
doen we dat niet, dan wordt er voor ons
gedacht. Er is aan het begin van de avond
gelezen: “Dat die ze maken hun gelijk
worden, en al wie op hen vertrouwt” (Psalm 135:15). Er waren 38 ouders. Daar waren we blij mee. Misschien
kon u niet, misschien had het uw interesse
niet. Tijdens de internationale herdenking
van de bevrijding van Auschwitz vorige
week maandag kreeg een overlevende het
woord. Deze oude baas gaf de hele wereld
de les mee: ‘Gij zult niet onverschillig zijn!’
Vacatures…
Er zijn sollicitatiegesprekken gevoerd met
een aantal vriendelijke dames m.b.t. de
vacature van juf Annerieke. Een tweetal
dames is door naar de tweede ronde van
de procedure. U hoort er nog van.
Op onze website leest u ook over de vacature die er in de peutergroep is. Wanneer
u iemand hiervoor weet, dan horen we het
graag. Het valt nog niet helemaal mee om
hier een geschikte kandidaat voor te vinden.
Bruiloft…
Volgende week donderdag, D.V. 13 februari, trouwt onze juf Joanne van Tuijl van
groep 3/4. Haar aanstaande man is ds. AlChalabi uit Brakel. Vanaf haar trouwdag
zal Brakel dan ook haar nieuwe woonplaats zijn. De voorbereidingen zijn in volle
gang. Dat kunnen we wel aan juf Geeke
overlaten. In de klas zijn de kinderen de
nachtjes aan het aftellen. De hele klas
mag natuurlijk op de bruiloft komen, bogen vasthouden, toezingen in de kerk, een
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stukje doen in het restaurant, met het
bruidspaar op de foto en natuurlijk hele lekkere dingen eten. We kijken er naar uit!
Ouderportaal…
De meeste Cito-toetsen zijn inmiddels afgenomen. U kunt als ouders inloggen op het
ouderportaal. Daar kunt u de resultaten inzien. De scores komen ook op het rapport te
staan en misschien heeft uw kind(eren) thuis
de score al verteld. Bent u de inloggegevens
kwijt? Geen punt. U weet niet half hoe aardig
Hanneke is. Stuur haar een mailtje en u
krijgt een nieuwe inlog:
h.vanderstam@schoolgameren.nl
Aanmelding leerlingen…
In de vorige nieuwsbrief stond de oproep om
peuters in te schrijven voor de basisschool.
Nou, die nieuwsbrief wordt goed gelezen. We
hebben een heel aantal kinderen inmiddels
ingeschreven. Weet u nog iemand met een
peuter thuis? Wilt u dat gezinnetje dan even
tippen? Nieuwe ouders mogen mij bellen om
een afspraak te maken voor een vrijblijvende
kennismaking d.m.v. een rondleiding en inschrijving. Bedankt voor uw medewerking.
Teamscholing…
Deze week worden alle collega’s van groep 3
t/m 8 bezocht door een externe schoolbegeleider. Hij komt kijken naar EDI. Dat is ons
instructiemodel Effectieve Directe Instructie.
Met elke collega wordt een nagesprek gevoerd om te bepalen wat er goed gaat en
waar verdere ontwikkeling mogelijk is. Daarnaast hebben we woensdagmiddag met het
hele team een scholing rondom hoogbegaafdheid. Wat moeten die leerkrachten toch
een hoop leren hé?!
EHBO…
Groep 8 krijgt elke donderdagmiddag EHBOles van Simonet van Hemert en Natasja
Janssen. Over een paar weken komt er een
echte EHBO-jeugd examinator. Dan gaat het
er om spannen of ze een heus EHBO-diploma
halen zowel praktisch als theoretisch. Ze
kunnen verbanden aanleggen, stabiele zijligging, reanimatie, enz...
Vriendelijke groet,
Meester Roest
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