
Engels… 
Wij geven Engels vanaf groep 1. In alle 
klassen wordt er elke week twee keer een 
les Engels verzorgd. Het is de wereldtaal 
en daar willen we onze leerlingen al jong 
mee in aanraking brengen. De huidige me-
thoden zijn ongeveer 8 jaar oud. Tijd voor 
vervanging, tijd voor iets nieuws. We ori-
ënteren ons in de komende tijd op nieuwe 
methoden. Wat is er zoal op de markt en 
wat past er bij onze visie? We streven er 
naar om vanaf de kerstvakantie in alle 
groepen te starten met een nieuwe metho-
de. Just so you know. 
 

Studiedag… 
Op woensdag 14 oktober is de school ge-
sloten i.v.m. een studiedag voor het team. 
Deze dag stond gepland in het afgelopen 
voorjaar en kon toen niet doorgaan. Hope-
lijk nu wel. Twee thema’s komen aan bod: 
Moderne media en Eigenaarschap van kin-
deren. We hopen hiermee ons onderwijs 
steeds te blijven verbeteren. Stilstand is 
achteruitgang.  
 

Bruiloft… 
Nog twee nachtjes slapen… Wat hebben de 
kinderen van groep 7 en 8 er zin in! Met 
de bus naar Delft, een stukje doen voor 
het bruidspaar, op excursie naar de Prin-
senhof en de Nieuwe Kerk i.v.m. de ge-
schiedenis rondom Willem van Oranje, dan 
nog met prachtig versierde bogen bij de 
kerk staan, en in de kerk mogen ze met 
bovenstem 4 verzen zingen van Psalm 
121. En dat in de Oude Kerk te Delft. Dat 
is geen kleinigheid. Wat zullen juf Den 
Dekker en haar (aanstaande) man blij zijn 
met de komst van onze leerlingen. Vooral 
nu er zoveel niet mag, wordt dit extra bij-
zonder. We wensen het bruidspaar een on-
vergetelijke dag toe en bovenal Gods ze-
gen over hun huwelijksleven.  
 

Corona… 
Vanuit de nieuwsberichten horen we dat 
het virus zich weer onaardig aan het ver-
spreiden is. Wanneer u twijfelt of uw kind 
naar school mag, bel dan gerust even. La-
ten we hopen dat het ons en onze kin-
deren voorbij mag gaan.  
Wanneer één van de ouders positief getest 
is, blijven de kinderen 10 dagen thuis. Dat 
is ook al praktijk geweest. De leerkrachten 
hebben een mail klaargemaakt m.b.t. 
thuiswerk. Die staat klaar voor het geval 

we op een bepaald moment geen vervanging 
meer kunnen regelen. U krijgt dan via de te-
lefoonboom, die vorige week in uw mailbox 
belandde, een belletje. In de mail staat wat 
de kinderen dan thuis kunnen doen. Basis-
poort staat nog steeds open. Kinderen kun-
nen daar inloggen en verder werken. Mis-
schien is het allemaal te voorbarig, maar we 
hebben het wel geregeld. Als kinderen thuis 
komen te zitten, dan krijgt u een mail met 
uitleg over wat er thuis gedaan kan / moet 
worden. Wanneer het thuiszitten, om welke 
reden dan ook, langer gaat duren, starten we 
weer met Teams zoals we dat in het voorjaar 
ook deden. Heeft u vragen of tips? We horen 
het graag.  
 

Schoonmaak… 
Harmke Kreunen-van Wijk gaat een dag min-
der werken. Ze heeft in haar woonplaats een 
job in de thuiszorg gekregen. Daarnaast blijft 
ze hier op dinsdag en woensdag. Ze kan de 
Gamerse school niet zomaar loslaten. En wij 
kunnen ook echt niet zonder dit zonnetje in 
huis… Myrjam Ruitenbeek gaat 4 uur extra 
werken. Daarnaast zoeken we iemand die 4 
uur wil schoonmaken op donderdag en/of 
vrijdag. Heeft u interesse? Bel gerust met 
Myrjam voor vrijblijvende informatie: 
06:51817080.  
 

Luizencomité… 
Met moeder Van ‘t Zelfde van de luizenmoe-
ders is afgesproken dat we na de herfstva-
kantie weer een controle gaan uitvoeren mits 
er geen nieuwe maatregelen zijn die dit on-
mogelijk maken. Zij er nog moeders die even 
mee willen pluizen? Een half uurtje op maan-
dagmorgen na elke vakantie. BVD! 
 

De Planthof… 
Onze school werkt onder de paraplu van 
Stichting ‘De Planthof’. Momenteel zijn er 
verregaande gesprekken met de  basisschool 
van Leerbroek. We verwachten dat deze 
school D.V. januari 2021 ook gefuseerd is 
met Stichting ’De Planthof’. De gesprekken 
zijn erg prettig. Het is een redelijk vergelijk-
bare dorpsschool, en dat klikt. Zij hebben 
grootse plannen voor totale nieuwbouw. Dat 
is meteen ook iets heel moois. We hopen dat 
de samenwerking met Leerbroek ook voor 
onze school nuttig is. 
 

Vriendelijke groet, 
Meester Roest 
 

PS:  Het weer is omgeslagen. Uitermate geschikt om ‘s 
avonds een boek te lezen. Stimuleert u uw kind(eren)? 
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