
Start… 
Een mooiere herfstvakantie kan je je niet 
voorstellen. Zulk mooi weer kan ik me 
niet herinneren. Wat fijn voor onze kin-
deren, en wij als ouders hebben er ook 
van genoten. En je kunt de kachel nog 
uitlaten. Dat is elke dag geld besparen.  
Er waren vanmorgen wel een aantal 
grieperige kinderen, maar verder zitten 
bijna alle kinderen gezond en wel in de 
klas. Wat heerlijk om te zien hoe blij de 
kinderen weer de school in stapten. Je 
zag de kinderen vanmorgen genieten 
van het feit dat ze elkaar allemaal weer 
zien. En ze mogen weer verder ontwik-
kelen en leren. 
 

10 minutengesprekken…. 
De 10 minutengesprekken voor het eer-
ste rapport staan gepland voor D.V. 
maandagavond 21 november en dins-
dagavond 22 november. Wanneer u één 
van beide avonden niet kunt, mag u een 
mailtje sturen naar 
h.vanderstam@schoolgameren.nl zodat 
zij hiermee rekening kan houden m.b.t. 
het rooster. We kijken uit naar goede 
gesprekken en mooie rapporten. De kin-
deren krijgen die rapporten mee naar 
huis op woensdag 23 november. 
 

Kachel uit? 
Absoluut niet. We laten ook in de ko-
mende wintermaanden de kachel ge-
woon brullen. We hebben de luxe dat het 
energiecontract loopt tot 2025. Daar-
naast moeten we de ramen openzetten 
om goed te ventileren. 
 

Tevredenheidsenquête… 
In de weken voor de herfstvakantie zijn 
de tevredenheidsenquêtes afgenomen. 
De vragenlijsten werden ingevuld door 
de leerkrachten, door de leerlingen van 
groep 6 t/m 8 en door u als ouders en 
verzorgers. Van de 190 ouders deden er 
107 mee. Elk ouderpaar of alleenstaande 
ouder / verzorger kon één enquête invul-
len. Wij zien dat de ouders / verzorgers 
een gemiddeld tevredenheidscijfer van 
7,9 geven. De leerlingen geven de school 
een 8,2 en de leerkrachten zijn tevreden 
met een 8,4. Daar zijn we uiteraard heel 
blij mee. Bedankt voor de waardering, 
maar ook voor alle erbij getypte tips en 
tops en suggesties. We gaan de inhoud 
nog analyseren. Ik zal in een andere 
nieuwsbrief hierop terug komen. Wat 

kunnen we leren van de uitslag van de en-
quêtes? Wat moeten we vooral zo blijven 
doen en waar kunnen we verbeteren? Die 
kennis nemen we ook op in ons schoolplan. 
 

School dicht… 
Aanstaande woensdag is het dankdag voor 
gewas en arbeid, zoals dat officieel heet. 
De school is dan gesloten. Ik herinner u 
ook aan woensdag 30 november. Dan is de 
school gesloten vanwege een studiedag. 
Zoiets doen we eigenlijk nooit, maar voor 
één keertje kan het niet anders i.v.m. het 
opstellen van een schoolplan voor de jaren 
2023–2027. Bedankt voor uw begrip. 
 

Hervormingsdag… 
Voor een stukje historisch besef even het 
volgende. Op 31 oktober 1517, vandaag 
505 jaar geleden, sloeg Maarten Luther de 
95 stellingen aan de deur van de Roomse 
Kerk. Dat was het begin van een nieuw 
tijdperk. De reformatie werd een feit. 
Naast Luther zijn mannen als Calvijn, Me-
lanchton, Bucer en vele anderen van grote 
betekenis geweest. Veel van Luthers boe-
ken zijn vertaald in het Nederlands. Ze zijn 
de moeite waard om te lezen. In de afgelo-
pen periode las ik het boek ‘Luther onze 
huisvriend’. Ik kan het echt iedereen aan-
bevelen. Je krijgt een inkijk in het huiselij-
ke leven in die tijd, maar ook van de figuur 
Luther en welke rol als vader en man hij in 
het gezin had. Over zijn geloofsstrijd en 
over de heerlijke uitkomsten. Ik heb even 
voor u gekeken op Marktplaats en daar 
staan er nog een heel stelletje op. Ik denk 
dat je voor €7,50 klaar bent. Je geeft jezelf 
echt een groot cadeau. En u geeft thuis 
meteen het goede voorbeeld m.b.t. lezen.  
 

Teamscholing… 
Vanmiddag na schooltijd hebben we cursus 
m.b.t. Engels. Vorig jaar startten we met 
nieuwe methodes in de onderbouw en bo-
venbouw. Om dat te onderhouden en onze 
Engelse didactische vaardigheden te ont-
wikkelen, worden we dus bijgespijkerd. 
 

Groep 8… 
Morgenochtend om 10:30 uur zijn de ou-
ders welkom in de klas om een lesje mee 
te maken over de schoolkeuze en het 
Voortgezet Onderwijs. Ik hoop dat het gaat 
passen in de klas, want het is al volle bak. 
Er passen gelukkig veel makke schapen in 
een hok. 
 

Vriendelijke groet,   Meester Roest 
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