
Teamscholing… 
Vanmiddag gaan de kleuterjuffen verder 
met hun scholing rondom motoriek. We 
hebben een paar invaljuffen geregeld zo-
dat de juffen zich echt kunnen concentre-
ren op de cursus. Wij zijn blij dat dit soort 
dingen weer opgepakt kunnen worden. 
Stilstand is achteruitgang. Ook wij als leer-
krachten willen blijvend ontwikkelen. Hoe 
zouden we dat anders van de leerlingen 
mogen verwachten? 
 

Schoolkrant… 
Nog vier dagen en twee weken. Dan is het 
zomervakantie. Tot die tijd hebben we het 
op school nog heel druk. Werk genoeg! We 
zijn ook bezig met het maken van een 
schoolkrant. Voor de vakantie krijgt elke 
leerling er eentje mee naar huis.  
 

Wenmorgen… 
Het is gebruikelijk om voor de zomerva-
kantie een wenmorgen te organiseren. Alle 
groepen schuiven dan alvast een klas door 
en de nieuwe kinderen komen met de ou-
ders. Dit jaar vindt dat niet plaats i.v.m. 
de maatregelen. De juffen gaan zich wel 
voorstellen aan de groep die ze na de zo-
mer gaan lesgeven. Zo is er toch een eer-
ste kennismaking mogelijk. 
 

Schoonmaak… 
Andere jaren organiseerden we een 
schoonmaakavond. De ouders van de on-
derbouw kwamen dan kletsen en poetsen. 
Dat mag nu niet. De juffen gaan nu zelf 
aan de slag. Uw kind krijgt wel een tasje 
mee ter schoonmaak thuis. BVD 
 

Proeflessen… 
Morgenochtend D.V. vinden er proeflessen 
plaats voor de vacatures in groep 1/2 en 
voor groep 3. We hopen dat we geschikt 
nieuw personeel mogen benoemen. Daar-
mee zou het formatieplan voor het komen-
de cursusjaar compleet zijn. 
 

Groepsindeling 2020-2021... 
Soms blijven kinderen nog een jaartje in 
een groep. Dat kan veel opleveren. Juist 
ook voor de hele schoolloopbaan. Wanneer 
dat bij uw kind het geval is, heeft de leer-
kracht daarover met u gecommuniceerd. 
Wanneer u hierover niets gehoord heeft, 
gaat uw kind dus gewoon over. Deze week 
krijgt u van mij een mail met daarin de 
groepsindeling en welke leerkracht voor 
welke groep staat. De juffen hebben de 

indeling gemaakt op basis van ontwikkelbe-
hoefte en rekening houdend met vriendjes 
en vriendinnetjes. Wanneer u vragen over de 
indeling hebt, dan horen wij dat graag. Wij 
staan open voor een gesprek hierover.  
 

Overblijven... 
Er gaan een paar overblijfmoeders stoppen. 
Ze hebben het graag gedaan. We bedanken 
de moeders Kiep, Van Genderen en Van der 
Linden. De kinderen hebben lekker gegeten 
bij jullie! Nu zoeken we vervangers. Zonder 
zal het niet gaan, en het is echt een leuke 
activiteit met de kinderen. U krijgt een ver-
goeding van € 9,- per keer. Het is helemaal 
aan u hoe vaak u beschikbaar bent. Bij deze 
dus de oproep. We hopen echt dat mensen 
zich aanmelden. Deze zelfde oproep van een 
paar weken geleden had geen resultaat. Ho-
pelijk nu dus wel, anders wordt het overblij-
ven een moeilijk verhaal. En het is juist zo 
gezellig… Als u wat meer info wilt, kunt u ge-
heel vrijblijvend contact opnemen met onze 
conciërge Myrjam Ruitenbeek: 06-51817080. 
 

Snotneuzen… 
Nou, die zitten er heel veel op onze school. 
Figuurlijk dan. Letterlijk mag het ook weer 
van de overheid: tot 6 jaar. Verder blijft gel-
den dat je thuis blijft als je niet lekker bent. 
 

Vrije dag… 
Wij hebben onze jaarlijkse studiedag moeten 
annuleren in de coronatijd. Omdat we onze 
schoolontwikkeling niet te lang ‘on hold’ wil-
len zetten, hebben we een nieuwe datum 
vastgesteld op 14 oktober. Die dag hebben 
de leerlingen dus vrij. We gaan ons als team 
buigen over het thema ‘Eigenaarschap’ en 
over ‘Moderne media’ en hoe we onze kin-
deren hierin willen onderwijzen en vormen. 
 

Techniek… 
Na de zomer willen we weer volle bak gaan 
koken met de hulp van ouders. Daarvoor wa-
ren afgelopen jaar genoeg enthousiaste moe-
ders te porren. We zoeken ook nog (groot) 
ouders die in de midden– of bovenbouw iets 
met techniek willen doen. In de afgelopen 
winter heeft een opa vogelhuisjes getimmerd 
met groep 7. Dat was prachtig. Wie heeft 
daar zin in? Metselen mag ook, of een lampje 
laten branden, een band plakken? 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
 

PS: Deze weken nemen wij de eindmeting van Cito af. In het 
digitale ouderportal kunt u de Cito-resultaten van uw kind 
lezen. Bent u het wachtwoord kwijt? Mail even naar: 
h.vanderstam@schoolgameren.nl. Schroom echt niet om de 
leerkracht te mailen / bellen als u meer info wilt over uw kind. 
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