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Sneeuw…
Toen ik gisteren vanuit het bestuur het bericht kreeg dat de school vandaag dicht
bleef, had ik het er eventjes moeilijk mee.
Het verlangen om de schooldeuren te open
was zó groot. We hebben daar met z’n allen
zo naar uitgekeken. Het heeft me geëmotioneerd. Dit besluit is genomen uit voorzichtigheid. Er moeten best veel juffen van ver komen: Ridderkerk, Kootwijkerbroek, Sliedrecht, Hoevelaken, Wijk en Aalburg, Strijen, Kesteren, Hardinxveld-G’dam, Nieuwland, Opheusden, Ochten en eentje vanuit
de Ridderstraat 5. Rationeel weet je dan dat
dit waarschijnlijk een goed besluit is. Emotioneel strijdt dat van binnen. Maar goed. Laat
dat de sneeuwpret niet drukken. De kinderen kunnen lekker naar buiten, sleeën,
sneeuwballen gooien en een paar sneeuwpoppen voor het huis zetten. Let op: haal die
poppen wel voor 21:00 uur binnen...
10-minutengesprekkken…
Wij willen heel graag t.z.t. gespreksavonden
organiseren. Het contact tussen u en de
leerkacht vinden wij erg belangrijk. Uw input
maakt dat wij nog beter aan uw kind(eren)
onderwijs kunnen bieden. In de hoop dat de
dan geldende maatregelen het toestaan,
hebben we D.V. maandagavond 29 maart en
dinsdagavond 30 maart geprikt. U kunt dat
wellicht alvast ergens in uw agenda schrijven.
In verwachting…
Juf Willemieke van groep 1/2 en juf Bouman
van groep 6/7 zijn beiden in blijde verwachting. Voor juf Bouman is dit voor het eerst.
Juf Willemieke verwacht de vijfde. We wensen hen een goede zwangerschapsperiode
toe en dat jullie t.Z.t. een gezonde baby mogen krijgen.
Plein…
Net voor de kerst heb ik een subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland voor de
vergroening van ons plein. Vorige week
kreeg ik bericht dat ze ons plan aantrekkelijk
vinden en dat de subsidie verstrekt wordt.
De uitvoering van het plan kost ongeveer
€24.000,-. Daarvan subsidieert de provincie
€17.500,-. Nu ligt er een vraag bij de gemeente om ook een stukje bij te dragen.
Daarnaast investeren we zelf ook een gedeelte. Dat gaat vast iets moois worden voor
nog meer speelplezier op het plein!
Gym…
Morgen wordt er op het gemeentehuis beslist
of de vakdocenten het vak gym weer gaan
geven. Deze week zal het bewegingsonderwijs dus even stil liggen.
www.schoolgameren.nl

Bruiloft…
Aanstaande donderdag is het de trouwdag van
onze onderwijsassistente juf Mattanja. Mooie
foto’s maken, zal met deze witte deken geen
punt zijn. Misschien een beetje koud, maar
haar man moet dan maar een keertje extra
omhelzen. Vrijdagmorgen komt het bruidspaar
naar school. De voorbereidingen zijn al een
poosje in volle gang. De kinderen van groep 3a
en de collega’s kijken er naar uit.
Schoolbibliotheek…
Er komt op school een bibliotheek. De voorbereidingen zijn in volle gang. Juf Eline en juf Florijn gaan op cursus m.b.t. leesbevordering en
we stellen een externe leescoach aan. Hoe het
allemaal precies in z’n werk gaat, hoort u nog.
Onze kinderen moeten lezen, lezen, lezen en
dan nog eens lezen… En wij gaan ons inzetten
om dat leesplezier te ontwikkelen en te bevorderen. Voor sommige kinderen is dat moeilijk.
Dat weten we, en dat begrijpen we. Maar dat
ontslaat ons niet van onze missie om kinderen
aan het lezen te krijgen. Vooral in ons digitale
tijdperk is dit meer dan ooit nodig voor een
goede ontwikkeling van uw kind(eren).
Covid…
De nieuwe richtlijnen vanuit het ministerie
heeft u vast vanuit het nieuws al wel begrepen. Kinderen met een snotneus blijven ook
thuis. Hierbij de link naar de tekst:
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Als het goed is, komt de overheid nog met
een zogenaamde beslisboom. Die heeft u in
de eerste lockdown ook gekregen.
Het wel of niet laten testen van uw kind blijft
een keuze die in de privésfeer ligt. Verwacht
niet van mij dat ik hierop ga dringen of wringen. Ik laat die keuze waar ze ligt, en dat is
bij u als ouders en/of verzorgers.
Overblijven…
Wij gaan de groepen zoveel als mogelijk is
gescheiden van elkaar laten buitenspelen.
We gaan ook gescheiden pauzes houden.
Voor de overblijfkinderen zien we dat niet zo
zitten. We hebben 13 klassen. Om nu het hele plein in 13 vakken te verdelen, is ook zo
wat. En zie ze er dan nog maar in te houden.
Wanneer uw kind overblijft, en u bent echt
bezorgd als ze met een kind uit een andere
groep buiten in aanraking komen, wilt u mij
dat dan even mailen. Dan gaan we daar iets
slims voor verzinnen. Ik las trouwens dat
kinderen ook met elkaar in grote groepen
mogen schaatsen. Dat lijkt dan voor het
overblijven ook ruimte te bieden.
En een fijne voorjaarsvakantie toegewenst,
Meester Roest
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