
Weer open… 
Hoera! We mogen weer open. Wat zijn we 
daar blij mee! Deze week werken we nog 
online en thuis. Volgende week zwaaien we 
de schooldeuren weer open. Gelukkig. Ik 
denk dat het voor veel gezinnen een enorme 
opluchting is. Het water staat hier en daar 
aan de lippen, en dan kan de heropening van 
de school als een bevrijding voelen. Ik be-
greep wel dat er aan de opening van de 
school voorwaarden zitten. Dat wordt mor-
genavond duidelijk in de persconferentie. 
 

Waardering… 
Donderdagmiddag komen we bij u thuis 
langs. We gaan u met een cadeautje ver-
wennen. Als een kleine blijk van grote waar-
dering voor de wijze waarop u het hebt ge-
daan! Donderdagmiddag is er dus geen on-
line onderwijs omdat de juffen rondrijden... 
 

Aanmelding nieuwe leerlingen… 
In de vorige nieuwsbrief stond de oproep om 
uw peuter aan te melden. Daar is gehoor 
aan gegeven. Voor ons formatieplan 2021-
2022 is het van belang om alle kinderen in 
beeld te hebben. Heeft u nog een peuter 
thuis of in de familie of kennissenkring? Ik 
hoor het graag. 
 

MR… 
De Medezeggenschapsraad neemt afscheid 
van juf De Bode vanwege haar aanstaande 
vertrek en van juf Thirza omdat haar termijn 
van 3 jaar erop zit. Wij bedanken hen voor 
hun inzet. Beide juffen hebben o.a. ook 
rondom het fusietraject veel werk verzet. 
Daarvoor onze welgemeende dank! 
De vacatures zijn inmiddels vervuld. Meester 
Vat neemt plaats in de GMR en juf Corrie in 
de MR. Bij deze welkom in deze gremia. Wij 
wensen u wijsheid toe in uw nieuwe rol. 
 

In verwachting… 
Juf Harmke Kreunen-van Wijk heeft groot 
nieuws verteld. Ze is in blijde verwachting. 
We zijn blij met de blijde en we wensen u 
een voorspoedige zwangerschap toe en dat 
jullie t.z.t. een gezonde zoon of dochter in 
jullie armen mogen sluiten. 
 

Groep 3a 
Vrijdag over een week, D.V. 12 februari, vie-
ren we op school met groep 3a de bruiloft 
van juf Mattanja. De donderdag ervoor 
trouwt de juf. Wij wensen u, ondanks alle 
beperkingen, een onvergetelijke dag toe en 
een gezegend huwelijksleven. Op die mor-
gen nemen we met de kinderen van groep 
3a ook afscheid van juf De Bode. Wij verlie-
zen in haar een hardwerkende en ervaren 
juf. Wij zullen uw inzet en creativiteit mis-

sen. Samen met uw man en kinderen wensen 
we u alle goeds toe op uw verdere levensweg. 
Juf Ammeraal is vanaf deze week met zwan-
gerschapsverlof. Ook voor haar een spannende 
tijd in het toeleven naar de geboorte. Juf De 
Bode werkt deze twee weken tot de voorjaars-
vakantie even fulltime. 
Juf Al-Chalabi en juf Zaayer hebben er zin in 
om na de vakantie met de groep te starten. Er 
heeft een goede overdracht plaatsgevonden en 
we hebben er alle vertrouwen in dat deze be-
kwame leerkrachten er het beste van gaan ma-
ken. Wanneer u vragen heeft, of er is behoefte 
aan een gesprekje met deze nieuwe juffen van 
de groep, dan kan dat uiteraard altijd. Welkom! 
Groep 3a krijgt één keer in de week gymles op 
donderdagmiddag. Juf Zaayer neemt dan dub-
bele gymtijd. Dat scheelt een keertje omkleden 
en dat paste het beste in het hele gymrooster. 
 

Cito toetsen en rapport… 
De middenmeting van Cito staat in januari op 
de kalender. Wij toetsen dan de hoofdvakken 
Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en Tech-
nisch Lezen. Door de lockdown is dit niet ge-
beurd. Wij willen het niet overslaan. In maart 
hopen wij deze toetsen alsnog af te nemen. 
Daarvoor willen we minimaal twee weken 
‘normaal’ les gegeven hebben. Ik denk dat het 
voor ons als leerkrachten, maar ook voor u als 
ouders en voor de kinderen veel informatie kan 
opleveren. Blijven de kinderen achter door het 
thuisonderwijs, welke vakgebieden verdienen 
de komende periode extra aandacht, waar kun-
nen we kennis repareren? Etc… Wij zijn ook 
van plan, als de maatregelen het toestaan, om 
10 minutengesprekken te organiseren. Wel be-
sloten we om het tweede rapport te laten ver-
vallen. Wij hebben te weinig input van toetsen, 
repetities, dictees enz. om een reëel en dege-
lijk rapport mee te geven. 
 

Schoolkeuze VO… 
De ouders en leerlingen van groep 8 hebben 
een schooladvies gekregen. Inmiddels staan de 
meeste kinderen ingeschreven op het VO. De 
open dagen moesten online bezocht worden. 
Toch krijgen jullie nu wel zin om over te stap-
pen. Voordat het zover is, hoop ik dat we nog 
een paar maanden een hele fijne tijd krijgen 
als groep 8 van het mooiste dorp van NL. 
 

Positief… 
Juf Achterstraat is ziek, zij heeft corona. Geluk-
kig knapt ze weer wat op. Vorige week dinsdag 
verzorgde zij de noodopvang. Een paar kin-
deren werden door haar intensief begeleid op 
minder dan anderhalve meter en langer dan 15 
minuten. De ouders zijn hierover ingelicht. 
 

Vriendelijke groet, 
Meester Roest 

Nieuwsbrief 

01-02-2021 Jaargang 26,  nr. 12 

         www.schoolgameren.nl                      info@schoolgameren.nl 

        


