
Geslaagd… 
Vorige week donderdagmiddag is het 
EHBO-jeugdexamen afgenomen bij de 
leerlingen van groep 8. Ze zijn allemaal 
geslaagd. Proficiat! Ze gingen opgelucht 
naar huis met een echt diploma. 
 

10-minutengesprekken… 
Tot morgen kunt u uw voorkeur aangeven 
m.b.t. de gespreksavonden die gepland 
staan op D.V. maandagavond 16 maart en 
dinsdagavond 17 maart. Mocht u één van 
beide avonden echt niet kunnen, dan kunt 
u nog een mailtje sturen naar 
h.vanderstam@schoolgameren.nl 
 

Verkeersouder… 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe ver-
keersouder. Dhr. Dirk van Tuijl heeft het 
een periode gedaan, waarvoor wij hem 
hartelijk bedanken. Nu is alleen dhr. Den-
nis van der Kaa verkeersouder. Daar moet 
er dus eentje bijkomen. Wie lijkt het leuk 
om op deze manier iets te doen voor de 
verkeersveiligheid van onze kinderen. Het 
is écht heel weinig werk. Wanneer u hier-
over vrijblijvend informatie wilt, kunt u bij 
mij of bij Dennis terecht. 
 

Voortgezet Onderwijs… 
Deze week staan de gesprekken gepland 
met de ouders van onze groep 8 leerlingen 
m.b.t. het Voortgezet Onderwijs advies. 
Kleintjes worden groot, en ze zijn eigenlijk 
nog zo klein. Toch houden we ze hier niet. 
Ze gaan allemaal over, en samen zoeken 
we naar de beste plek voor hen. 
 

Vrije middag… 
Nogmaals ter herinnering: op maandag-
middag 9 maart is de school gesloten. On-
ze school is bestuurlijk gefuseerd met de 
school in Poederoijen. Dat heeft gezorgd 
voor de oprichting van Stichting ‘De 
Planthof’. En dat wordt 9 maart gevierd 
met een middag—en avondprogramma. 
(Woensdag 11 maart is de school gesloten i.v.m. Biddag.) 
 

Nieuwe collega… 
We hebben in de vacature van juf Annerie-
ke een nieuwe collega kunnen benoemen 
in de persoon van Francisca van de Berg– 
van Bochove. Zij wil HBO Pedagogiek gaan 
studeren, en dat in combinatie met het 
sleutelen aan onze kinderen. Vanaf deze 
plaats hartelijk welkom! 

Afscheid… 
Aanstaande woensdagmiddag gaan we met 
het team lunchen. Naast juf Annerieke ver-
trekt ook juf Janny. Na bijna 20 jaar de 
school te hebben gediend als conciërge komt 
daar nu toch echt een einde aan. We mogen 
hier best zwart op wit zetten dat Janny al 
haar krachten gaf aan haar werk. Ze heeft al 
die jaren gezorgd voor een super schone 
school. Daar zijn we haar echt dank voor 
verschuldigd. We wensen haar het allerbeste 
toe nu haar werkzame leven ten einde is. Om 
te mogen rusten waar alleen de ware rust te 
vinden is, wensen we haar en ook juf Anne-
rieke van harte toe! 
 

75 jaar bevrijding… 
Het zal u niet ontgaan zijn dat dit jaar her-
dacht wordt dat we alweer 75 jaar in vrijheid 
leven mogen. Uiteraard is dit een thema   in 
de bovenbouw. Noud en Aidan schreven hier-
over een gedicht en ik vind het wel aardig 
om deze stoere jongens hiermee in het zon-
netje te zetten: 

Hoe donker was het om je heen, 
Je angst laat me niet alleen. 

Ik zag je strijd, je pijn en je verdriet, 
Je zorgen om wat je achter liet. 
Morgen weer een nieuwe dag, 
Sprak jij met een flauwe lach. 

Hoe positief jij in het leven stond, 
Is voor mij een pleister op de wond. 
Je redt het wel, je bemoedigt mij. 
Ik dank je wel, je bent nu vrij…! 

 

Vakantie… 
Aanstaande vrijdag om 12:15 uur begint de 
vakantie. Een weekje even iets anders. De 
schooldeuren gaan niet helemaal op slot. 
Verschillende vloeren moeten in de was ge-
zet worden, daar knapt het weer van op. We 
hopen alle kinderen uitgerust en gezond op 
maandagmorgen 2 maart terug te zien. 
 

Leerkrachtcontact… 
Als er iets is, of u zit ergens mee, wilt u dan 
alstublieft even met de juf of meester bellen? 
Korte lijntjes werken het best. Of maak even 
een afspraak voor na schooltijd. We zijn er 
niet alleen voor uw kind, maar ook voor u: 
welkom! 
 

Vriendelijke groet,    
Meester Roest 
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