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Start…
Vanmorgen gingen de schooldeuren weer
open. Na drie weken vakantie mogen we
weer! En daar zijn we blij mee. Vanmorgen
stond ik aan het hek om alle ouders een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ik kon merken
dat iedereen blij de kinderen naar school
bracht. Het ‘gewone’ leven is voor alles het
beste. De kinderen zitten, terwijl ik dit
schrijf, weer in de klas. Je merkt dat ze blij
zijn om elkaar en de leerkracht weer te zien.
De kinderen willen ook vooruit, ze willen iets
leren, nieuwe dingen ontdekken en vaardigheden ontwikkelen. Dat is inherent aan hun
leeftijd. En dat mag weer. Verwachtingsvol
kijken ze de juf en meester aan. Alsof ze
zeggen willen: leer ons!
Digitaal onderwijs…
Wij hebben ons als team voorbereid op afstandsonderwijs. Alles stond hiervoor klaar
en ingericht, lespakketten en weekplanning,
Teams etc... Nu is dat niet nodig. Nooit eerder deden we zoveel werk graag voor niks.
En wat ga je dan extra waarderen dat je je
kind op school kan afzetten, toch?
CITO…
Om meteen maar met de deur in huis te vallen: we gaan volgende week of de week
daarna starten met de middenmeting van de
Citotoetsen. Wij nemen die af in groep 3 t/m
8 voor de hoofdvakken Begrijpend Lezen
(behalve groep 3), Spelling, Rekenen en
Technisch Lezen. De uitslagen hiervan vertellen ons hoe we ervoor staan. U kunt digitaal inloggen in ons ouderportaal. Wanneer u
de inloggegevens niet (meer) hebt, mailt u
naar h.vanderstam@schoolgameren.nl. Hanneke u de benodigde inloggegevens mailen.
Einde verlof…
Vandaag is juf Bouman weer gestart. Terug
van weggeweest nadat ze een zoontje Ethan
kreeg. Deze week zullen we ook juf Willemieke terug zien in de kleutergroep 1/2a
omdat ook haar zwangerschapsverlof voorbij
is. Zij kreeg een dochter Rosemarijn. Juf
Harmke start morgen weer, zij kreeg een
zoontje Gerjan. Welkom juffen!
Groep 6…
Juf Florijn is nog ziek. Klachten m.b.t. overspannenheid zijn hiervan de oorzaak. Vanaf
vandaag nemen juf Al-Chalabi (ma-di-woe)
en juf Den Nederlanden (do-vrij) de groep
van haar over. We zijn heel blij dat we deze
vacature zo konden invullen met twee ervaren en bekwame leerkrachten. Dat verdient
deze klas en we hopen hiermee een goede
zet gedaan te hebben.
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Ouderbijdrage…
Van heel veel ouders kregen we een aantal euro’s aan ouderbijdrage gestort. Daarvoor hartelijk bedankt. Dat helpt ons om iets extra’s te
doen. Wanneer u het vergeten bent, kan het
alsnog. NL15RABO0365269484 t.n.v. School
met de Bijbel. Het is vrijblijvend. Wanneer u
niet meedoet, zal dat geen consequenties hebben voor uw kind(eren).
Luizen…
Het luizencomité heeft vanmorgen geen controle uitgevoerd. Zij vonden dat i.v.m. corona
beter zo. Wilt u vandaag zelf een keer door de
haren van uw kind kammen en controleren of
er geen huisdieren aanwezig zijn? BVD! Mocht
het wel zo zijn, dan graag even een belletje of
mailtje zodat we die betreffende klas een folder
kunnen meegeven.
Corona…
Even voor uw beeldvorming en geruststelling
het volgende. We kregen vanmorgen van één
gezin te horen dat ze corona hebben. Verder
niet. Dat is op 320 leerlingen bijzonder goed
nieuws. We wensen het betreffende gezin uiteraard van harte beterschap. Hopelijk mogen
de besmettingen in ons dorp zo minimaal blijven. Het blijft gelden dat uw kind(eren) bij coronaklachten thuisblijven. En als er corona in
het gezin is, gaan de eventuele andere gezonde kinderen ook niet naar school. Wij zorgen er
nog steeds voor dat de groepen zoveel mogelijk gescheiden blijven en gescheiden pauze
houden. Wij volgen verder de adviezen van het
ministerie en de GGD m.b.t. of een groep in
quarantaine moet. In hun laatste brief staat
dat ze bij één of twee positief geteste leerlingen daartoe zeker niet over gaan. Bij drie of
meer besmettingen gaan we hierover met hen
in overleg. Dan zal dat per geval bezien worden. Laten we hopen dat het niet nodig is.
Bibliotheek…
De kasten voor de schoolbieb zijn bezorgd. De
volgende stap is de inrichting van de bieb. Er
zit nu dus schot in de zaak. Heeft uw kind het
boek dat hij/zij cadeau kreeg van school al uitgelezen? En heeft u in de vakantie en rond de
kerstdagen, en hopelijk elke dag, nog voorgelezen? Of was het allemaal beeldscherm, beeldscherm, beeldscherm?
Contact…
Als er iets is, of u loopt ergens mee: kom! Bel
of mail of loop even binnen bij de leerkracht of
bij mij. Wij zien echt niet alles. Een kort lijntje
kan veel voorkomen. En dat is beter dan genezen. Schroom alstublieft niet. Wij staan klaar.
Vriendelijke groet, Meester Roest
info@schoolgameren.nl

