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Nieuwjaar…
We zijn gestart. Maar hoe? Nou, als je hier
op school zit, en je ziet dat het een lege boel
is dan begin je niet direct te glimlachen. En
dat voelt een beetje onnatuurlijk. Het went
voor mij in ieder geval nog niet. Maar we
doen het er mee, en we gaan ervoor. Is het
niet linksom, dan rechtsom.
Allereerst wensen we de kinderen een gelukkig nieuwjaar toe. We hopen dat je weer
snel naar school mag. Ik wil u als ouders en
verzorgers met uw gezinnen het allerbeste
toewensen voor 2021. De laatste tijd zagen
we bij het hek steeds vaker opa’s en oma’s
staan. Hen wil ik ook graag betrekken bij de
beste wensen voor het nieuwe jaar. Vooral
voor u zal het een heel gemis zijn om soms
wat meer op afstand van de kleinkinderen te
leven. Wij zullen ons als school inspannen
om uw kind(eren) een fijne en leerzame
schooltijd te geven. Ook in het jaar 2021.
Het is voor de kinderen ook heel wat allemaal. Nu we thuiszitten blijkt ineens dat het
toch een enorme zegen is als je gewoon
naar school kan. Ontberen doet pas waarderen. En wat gun je die kinderen toch zo
graag een onbezorgde jeugd…
Thuiswerk…
Vanmorgen zijn de leerlingen gestart met de
thuiswerkpakketten. De eerste groepen hebben via Teams een klassenmoment gehad.
Er zijn ook al veel individuele video calls geweest tussen de juf en de leerling. Dat is
mooi. Schroom niet. De leerkrachten zitten
er echt voor. Wanneer u in de begeleiding
van uw kind even vastloopt of uw kind begrijpt iets niet: bel via Teams naar de leerkracht. Daar hebben we het voor ingericht,
en daar staan we klaar. Wij hebben als collega’s echt geen vakantie meer. Kom maar op
en (video)bel ons! In ons team is er trouwens niemand meer ziek. Gelukkig maar.
Vakantierooster…
Het vakantierooster voor cursusjaar 20212022 is inmiddels vastgesteld. Ik heb hem
op onze website gezet. We wonen op de
grens van regio Zuid en regio Midden qua
vakantiespreiding. Daarom hebben we een
aantal jaren geleden gekozen, na een ouder
enquête, om het ene jaar de voorjaarsvakantie met Zuid mee te gaan en de herfstvakantie met Midden. Het jaar erop precies andersom. Er zijn namelijk heel veel ouders
met kinderen op het Voortgezet Onderwijs in
de regio Midden. Door om en om mee te
gaan in de vakantieroosters van de verschillende regio’s hebben we een eerlijke modus.
www.schoolgameren.nl

Plein…
In de laatste week voor de kerstvakantie hebben we een subsidie aanvraag gedaan bij de
provincie Gelderland voor het vergroenen van
ons plein. Binnen het plan komen er niet extra
speel -en klautermogelijkheden. We hopen dat
de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt zodat
we het in de voorjaarsvakantie kunnen uitvoeren.
Groep 3a…
Juf Ammeraal krijgt D.V. 1 februari zwangerschapsverlof. We wensen haar toe dat ze een
gezonde baby mag krijgen en dat alles goed
mag gaan. De vervanging is gelukkig geregeld.
Juf H. Zaayer zal vanaf de voorjaarsvakantie
op woensdag, donderdag en vrijdag voor de
groep staan. Deze juf hebben we net voor de
kerstvakantie kunnen benoemen, en daar zijn
we heel blij mee. Zij is een ervaren persoon
binnen het onderwijs en ook in groep 3.
Juf De Bode loopt al een poosje met de gedachte om het reguliere basisonderwijs te verlaten. In december heeft ze de knoop doorgehakt, ze gaat ons verlaten. We vinden dit uiteraard jammer, maar we respecteren en begrijpen haar besluit. We zullen hier later op terug
komen als we afscheid gaan nemen. Gelukkig
kan ik u wel melden dat juf Al-Chalabi het plekje van juf De Bode gaat vervullen op maandag
en dinsdag. Samen met juf De Zaayer zal zij na
de voorjaarsvakantie deze groep draaien. Ineens een hele verandering dus, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit duo voor het
gewenste resultaat gaat zorgen. Juf Al-Chalabi
stopt vanaf de voorjaarsvakantie in groep 4.
Juf Bruin zal haar plekje daar innemen. De
puzzel is weer gelegd, en die ziet er best mooi
uit…
Noodopvang…
Het woord zegt het al, het is alleen voor in geval van nood en dan ook alleen voor kinderen
met een ouder in een cruciaal beroep als er in
het netwerk geen of heel moeilijk oppas geregeld kan worden. En die gevallen zijn er. Wij
hebben voor deze leerlingen de noodopvang
ingericht. Vanmorgen waren er zes kinderen.
Vanmiddag zijn dat er vier. Wanneer u ook
vastloopt en binnen de condities valt, mag u
echt een beroep op ons doen. Wij willen dan
heel graag helpen.
Verveling…
Als uw kind zegt zich te vervelen, dan is lezen
aan te bevelen. Met kerst kregen ze van school
een boek. Is dat al uitgelezen? En misschien
heeft u nog andere boeken aan te bieden? Het
is van groot belang dat ze kilometers lezen.
Vriendelijke groet, Meester Roest
info@schoolgameren.nl

