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Corona…
Vanmorgen ging de telefoon weer erg
vaak. Er kwamen meldingen van kinderen
met een positieve test. Dat zijn er twee in
groep 7-8, drie in groep 7, één in groep 6,
één in groep 4b, één in groep 3a, één in
groep 1-2b en één in groep 1-2a. Daarnaast zitten er kinderen ziek thuis die negatief testen, maar wel klachten hebben of
zonder test ziek zijn. Al met al een heel
gedoe. Juf Achterstraat is vanaf vorige
week woensdag ziek. Gelukkig knapt ze
weer op. Juf Van Esch is er deze hele week
niet omdat ook zij positief is. Gelukkig wil
juf Zaayer de rest van de week vervangen.
Hartelijk dank daarvoor, juf! We hopen dat
we het snel weer achter de rug hebben.
Het is nu elke dag spannend of we geen
groep naar huis moeten sturen omdat de
vervanging ontbreekt. Tot nu toe is het
gelukt om elke groep telkens van een leerkracht te voorzien, mede dankzij de inzet
en flexibiliteit van ons geweldige team.
Dat mag ook weleens gezegd worden…
P.S.: We hebben voor elke klas CO2meters besteld.
Vakantierooster…
Het vakantierooster voor het cursusjaar
2022-2023 staat op onze website
www.schoolgameren.nl. Kijkt u weleens op
onze site? Bijvoorbeeld in de rubriek fotorapportages? Het kan de moeite waarde
zijn.
EHBO…
De leerlingen van groep 8 krijgen elke
donderdagmiddag van twee externe dames van de EHBO-vereniging les over eerste hulp. Best spannend hoor. Een wond
verbinden, stabiele zijligging, beademen,
ect… Je moet er maar geschikt voor zijn.
Simonet en Natasja staan elke week klaar
om hun lessen te geven. Maar daar blijft
het niet bij. Op D.V. donderdag 24 februari
wordt er een echt EHBO-jeugdexamen afgelegd. Dat examen bestaat uit een theoretisch gedeelte en uit een praktijkgedeelte. Groep 8: succes en goed leren en oefenen hè?!

Instructie. Hij ging bij iedereen op klassenbezoek en in een nagesprek kregen we feedback. De kleuterjuffen zijn met scholing bezig rondom Executieve Functies. Dat zijn reactie-inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie,
planning , organisatie, timemanagement,
doelgericht gedrag, flexibiliteit en metacognitie. Als kleuterjuf moet je dus écht heel slim
zijn om met een groep van bijna 30 leerlingen ook hier mee bezig te zijn. Wij zijn als
school een lerende organisatie. Dat geldt dus
niet alleen voor de kinderen, maar ook voor
ons.
Vacatures…
Er ontstaan voor na de zomer vacatures omdat sommige collega’s iets minder gaan werken. Daarnaast heeft juf Ammeraal aangegeven dat ze echt stopt m.i.v. de zomervakantie. Haar man heeft een eigen zaak en de juf
is hierbij echt nodig. Wij vinden het super
jammer, maar we snappen het ook helemaal.
Vanavond vinden er sollicitatiegesprekken
plaats. Wellicht volgende week proeflessen.
U hoort ervan.
WO II…
Aanstaande woensdag komt er een veteraan
uit de Tweede Wereldoorlog in de groepen 8
iets vertellen over zijn ervaringen. We hopen
dat dit voor de kinderen een extra dimensie
geeft wanneer ze een oog-/oorgetuige horen
vertellen. Dan komt het ineens veel dichterbij.
Adviesbrieven VO…
Morgen krijgen de leerlingen van groep 8 een
brief mee naar huis. Hierin staat het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs. Bij deze brief zit ook een rooster voor de gespreksavonden hierover. Onderling ruilen is geen
punt. Geeft u dat gerust even door. We gunnen alle groep achters een hele fijn passende
plek op de ‘grote school’.
Cito…
De Cito-toetsen zijn afgenomen. Momenteel
zijn we de toetsen aan het inhalen bij de kinderen die ziek waren. U kunt inloggen in het
Ouderportaal en bekijken hoe uw zoon of
dochter scoorde. Wachtwoord kwijt? Mail
Hanneke gerust. Cito heeft niet het laatste
woord, maar het is wel een belangrijke indicator.

Scholing…
Als team doen wij elk jaar aan scholing.
Vorige week zijn de collega’s bezocht door
een externe persoon die een kenner is van
het instructiemodel EDI: Effectieve Directe Vriendelijke groet,
www.schoolgameren.nl
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