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Gestart…
Vanmorgen werd het weer gezellig druk in
de school. Na zo’n weekje vakantie hebben
we weer nieuwe zin om aan de slag te
gaan. Wat is het toch heerlijk om als kind
in zo’n dorpje onderwijs te ontvangen.
Maar ook om het te geven. Een voorrecht!
Instroomgroep…
Vanmorgen startte de instroomgroep in
het eerste kleuterlokaal. Kinderen die vier
jaar worden, stromen daar in. De groep
telt nu 7 kinderen en dat groeit de komende maanden tot 13 kinderen. Vanmorgen
is juf Geeke gestart met deze schatjes.
Morgen komt haar zus juf Henra voor het
eerst bij ons werken: welkom!
Stadskasteel…
Volgende week D.V. dinsdag en donderdag
gaan de groepen 3 en 3/4 op excursie
naar het Stadskasteel in Zaltbommel. We
kijken uit naar een leerzaam uitstapje.
Coronavirus…
Het nieuwe coronavirus roept vragen op
bij ouders, scholen en andere organisaties.
De GGD ontvangt dagelijks diverse vragen
en geeft advies.
Het is niet nodig om maatregelen te nemen op scholen, kinderdagverblijven etc.
Het is ook geen reden om kinderen niet
naar school en kinderopvang te laten
gaan.
Kinderen die in een gebied zijn geweest
waar het virus heerst en verkoudheidsverschijnselen vertonen, moeten thuis goed
uitzieken. Bij koorts dient contact opgenomen te worden met de huisarts, zo luidt
het advies.
Meer informatie over het coronavirus kunt
u lezen op de website van de GGD. Het
RIVM geeft op hun site antwoord op veel
gestelde vragen. Zit uw vraag hier niet
tussen? Bel dan met de GGD.
Wanneer er bij u en/of uw kind(eren) een
(vermoeden van) besmetting met dit virus
bestaat, of dat dit in de komende weken
zich voordoet, vraag ik u vriendelijk mij
hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen.
Viering Planthof…
Zoals ik eerder geschreven heb, is onze
school volgende week maandagmiddag 9
www.schoolgameren.nl

maart gesloten. Wij gaan de bestuurlijke fusie vieren van onze school en de Juliana van
Stolbergschool in Poederoijen. Tussen de
middag worden de collega’s en betrokkenen
uit Poederoijen opgehaald met de bus. Deze
bus komt even later het Gamerse team en
toezichthouders en MR e.d. ophalen. De bestemming is nog een verrassing, maar het
belooft een mooie dag te worden. Om 21:00
uur worden de collega’s weer aan de Delkant
afgezet zodat ze de volgende dag weer fris
en fruitig voor de klas staan…
Luizen…
Vanmorgen waren er maar liefst 9 moeders
op pad om op luizen te controleren. En inderdaad, er zijn een paar gevallen ontdekt. De
ouders van deze kinderen worden hierover
gebeld. Kijkt u er thuis ook weleens naar?
Biddag…
Volgende week woensdag is de school gesloten i.v.m. de landelijke Biddag voor gewas
en arbeid. In de beide plaatselijke kerken
zijn er ‘s morgens en ‘s avonds diensten belegd en de deuren staan voor iedereen open.
Verkeer…
We zijn er met het nieuwe pad enorm op
vooruit gegaan. De ontsluiting van ons dorp
is echt verbeterd. Het is niet zo dat de situatie nu probleemloos is. Het gevaar zit vooral
aan het einde van het pad waar de kinderen
de Delkant op fietsen. Mede namens onze
verkeersouder vraag ik u vriendelijk om uw
auto minimaal 8 meter van het pad af te parkeren. Dat zorgt, denken we, voor iets meer
overzicht. Bedankt voor uw medewerking.
10-minutengesprekken…
Net voor de vakantie kreeg u een mailtje van
onze Hanneke met het rooster voor de gespreksavonden. Wanneer u deze gemist
hebt, verzoek ik u vriendelijk om dit even te
melden bij Hanneke:
h.vanderstam@schoolgameren.nl. Zij zal u
dan alsnog van een exemplaar voorzien.
Welkom…
Wanneer u ergens mee zit, of u loopt met
bepaalde vragen: bel gerust en maak een
afspraak met de juf of meester. We worden
er tenslotte goed voor betaald… Korte lijntjes
zijn goed voor onze kinderen.
Vriendelijke groet,

Meester Roest
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