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We blijven dicht…
Een teleurstelling. Tot minimaal D.V. 8 februari blijven alle basisscholen gesloten. Ook
die van ons dus. We mogen dit besluit van
onze overheid respecteren, maar het moet
ook even verwerkt worden. Het valt in de
praktijk ook niet altijd mee om thuisonderwijs te geven. Laten we daar maar heel eerlijk in zijn. Als het met tobben is gedaan,
vangt men weer met tobben aan. Zelfstandige leerlingen hebben met thuisonderwijs
echt een voorsprong. Dus moeders, vaders:
niet te hard getreurd als het eventjes niet
lukt. Ik heb thuis diezelfde ervaring en dat is
soms gewoon erg taai. We hebben één geluk: we mogen elke dag opnieuw beginnen.
Hierbij dus een hart onder de riem voor alle
ouders en kinderen die thuis zo hun best
doen. Wij proberen als team zo goed mogelijk te ondersteunen. Je kan altijd bellen of
mailen of via Teams vragen stellen. Wij maken instructiefilmpjes, geven online les etc…
Maar het zal nooit het onderwijs kunnen vervangen zoals we gewend waren. Ontberen
doet pas waarderen. Dat blijkt nu wel.
Nieuwe thuiswerkpakketten…
Aanstaande donderdagmorgen kunt u het
nieuwe lespakket komen ophalen. In de mail
ziet u het rooster hiervoor. Wij zullen die
morgen geen online les kunnen verzorgen.
Aanmelding leerlingen…
Wanneer u nog een peuter thuis heeft, dan
wil ik u vriendelijk vragen deze aan te melden op school. Ik zie graag die kinderen
aangemeld die tussen nu en D.V. 1 oktober
2022 vier jaar worden. U kunt hiervoor een
inschrijfformulier bij mij verkrijgen. Ik kan u
die ook mailen. I.v.m. de groepsindeling
voor het volgende cursusjaar is dit voor ons
heel belangrijk. Woont er bij u in de straat
nog iemand met jonge kinderen? Of in de
familie? Zegt het voort, zegt het voort…
Nieuwe ouders mogen mij bellen om een afspraak te maken voor een (vrijblijvende)
kennismaking d.m.v. een rondleiding en inschrijving. Bedankt voor uw medewerking.
Afscheid…
Met ingang van 1 februari aanstaande is
meester Gelderman officieel uit dienst. Vanwege gezondheidsredenen was het niet mogelijk om te blijven lesgeven. Hij heeft de
ernstige diagnose ALS gekregen. Tot op heden mag het redelijk gaan, maar er is heel
wat aan verbonden. Zo hadden we het ons
niet voorgesteld. Bijna 35 jaren lang mocht
hij onze kinderen lesgeven. Verschillende
ouders hebben nog les van hem gehad. Vanwww.schoolgameren.nl

af deze plaats wensen we hem het allerbeste
toe in de weg die er voor hem ligt. Wij betrekken hierin ook zijn vrouw die hem zo tot hulp
is. Tegelijkertijd haasten we ons om hem hartelijk te bedanken voor alle ijver en inzet die u
voor onze school hebt gehad. We hadden u
graag nog een poosje in ons team gehad, maar
uw levensweg ligt anders. Dat moet doorworsteld worden. En achter het verlies ligt de
winst. Vaarwel collega!
Stichting De Planthof….
Al een aantal jaren hebben we geen bestuur
meer zoals we dat vroeger op school kenden.
Daarvoor in de plaats kwam er een betaald directeur-bestuurder en een zestal vrijwilligers in
de rol van Toezichthouder. Van één van hen
namen we onlangs afscheid. Dat is onze buurman dhr. C.R. Baijense. Zijn termijn zat erop.
Vele jaren heeft hij zich ingezet voor onze
school. Eerst als bestuurslid, later als voorzitter
van de schoolvereniging en sinds de oprichting
van Stichting ‘De Planthof’ als toezichthouder.
Daar is nu een eind aan gekomen. Wij willen u
hartelijk bedanken voor uw inzet voor onze
school. Dat geldt ook voor uw vrouw die u vele
avondjes moest missen. Uw inzet m.b.t. het
opstellen van het jubileumboek rondom het
100 jarige bestaan van de school blijft ook in
onze herinnering als een hele mooie periode.
Het zal best even wennen zijn, nu u helemaal
los van de school staat. Beter een goede buur
dan een verre vriend! Nogmaals dank!
Per 1 januari jl. is de basisschool van Leerbroek officieel gefuseerd en dus onderdeel van
onze stichting geworden. Twee bestuursleden
van Leerbroek zijn toegetreden als toezichthouder van de Stichting. We kijken uit naar
een vruchtbare samenwerking.
Trouwen…
Twee juffen hebben van een jongeman de
vraag gekregen of ze willen trouwen. En ze
hebben ‘ja’ gezegd. Zonder dat met mij te
overleggen. Juf Marleen hoopt 21 april te trouwen en juf Overduin heeft 8 juli als trouwdatum geprikt. Beide juffen zullen aan het eind
van het cursusjaar vertrekken. De ene gaat
achter Rotterdam wonen, de andere in Twente.
Waarom ze het allemaal zo ver weg zoeken, is
een raadsel… We wensen jullie een goede voorbereidingstijd toe.
Gezondheid…
In ons team is iedereen momenteel gezond.
Alleen onze conciërge Myrjam Ruitenbeek is
positief getest. Ze heeft milde klachten. Ik hoor
ook weinig of geen ouders en/of kinderen met
ziekteverschijnselen. Daar worden we dan weer
blij van…
Vriendelijke groet, Meester Roest
info@schoolgameren.nl

