
Aanmelding leerlingen... 
Wanneer u nog een peuter thuis heeft, dan 
wil ik u vriendelijk vragen deze aan te 
melden op school. De oproep in de vorige 
nieuwsbrief heeft een heel aantal aanmel-
dingen opgeleverd. Weet u nog een jong 
gezinnetje in uw omgeving, wilt u dan  
even tippen? BVD! 

 
Ouderavond MR… 
Maandagavond D.V. 27 februari, de maan-
dag na de vakantie dus, organiseert de 
MedezeggenschapsRaad een ouderavond. 
Mevr. Hanneke Poot zal de avond leiden. 
Het thema is de verschillen tussen een 
jongen en een meisje. Geef jezelf een 
avondje cadeau en schrijf ‘m alvast in je 
agenda. Het belooft echt een mooie avond 
te worden en er wordt niets van u ver-
wacht. Uw inbreng is welkom, maar luiste-
ren en meedenken is ook goed. Tot dan! 
 

Schooladvies… 
Volgende week maandagavond en dins-
dagavond staan de gesprekken met de ou-
ders van groep 8 gepland. We spreken dan 
over het advies voor het Voortgezet On-
derwijs. Voor de kinderen en de ouders 
een grote stap. We kijken uit naar goede 
gesprekken hierover. Twijfelt u nog naar 
welke school u uw zoon of dochter stuurt? 
U heeft nog even, maar rond 1 maart 
moeten ze eigenlijk allemaal wel inge-
schreven staan. 
 
 

Rijksmuseum… 
Groep 8 en groep 5a gaan op stap naar Am-
sterdam. Vrijdagmorgen 24 maart mogen ze 
uitslapen. Om 11:00 uur worden ze op 
school verwacht met lunchpakket. We rui-
men dan eerst alle projectrommel op en om 
12:00 uur stappen we in de bus. Eind van de 
middag willen we om 17:00 uur weer het 
idyllische Gameren binnenrijden. Vol van in-
drukken over de 17e eeuw en de beroemde 
kunstenaars zoals Rembrandt en dergelijke. 
Voor deze excursie heb ik een aantrekkelijke 
subsidie kunnen krijgen waardoor u als ou-
ders geen dubbeltje hoeft te betalen.  
 

Vakantie… 
Ongelooflijk, maar het is bijna al weer zover. 
Volgende week vrijdag luidt de bel de voor-
jaarsvakantie in. En we kijken allemaal uit 
naar het voorjaar en een beetje zon. 
 

Cito… 
In de afgelopen weken namen we bij de leer-
lingen van groep 3 t/m 8 de Citotoetsen af. U 
kunt die thuis inzien via het ouderportaal. 
Bent u uw wachtwoord kwijt? Dat is geen 
punt. Even een mailtje naar Hanneke 
(h.vanderstam@schoolgameren.nl) en u 
krijgt het toegezonden.  
 

Oeps… 
Jonathan uit groep 7 moet even in het zon-
netje gezet worden. Vorige week, tijdens de 
gymles, is hij gevallen. Dat liep verkeerd af. 
Hij brak zijn onderarm. ‘s Avonds is hij nog 
geopereerd. Wat ontzettend akelig. Gelukkig 
loopt hij inmiddels weer blij rond op school, 
maar aan gymmen denkt hij nog niet. 
 

Instructie… 
Aanstaande donderdag komt er een externe 
deskundige, op het gebied van didactische 
vaardigheden, klassenbezoeken afleggen. Hij 
gaat dan achterin de klas zitten terwijl de 
leerkracht een instructie geeft. Dat kan reke-
nen of Taal of Begrijpend Lezen zijn. Na het 
klassenbezoek krijgen de leerkrachten een 
feedbackgesprek. Hierdoor willen wij ons in-
structie model EDI steeds beter onder de 
knie krijgen. EDI staat voor: Effectieve Direc-
te Instructie. Daarbinnen werken we in de 
klas in drie niveaus zodat de leerlingen een 
gedifferentieerd aanbod krijgen. 
 

Lezen… 
Onze schoolbieb draait op volle toeren. Een 
groep hulpmoeders is enthousiast aan de 
slag. Fijn! Lezen, lezen, en nog eens lezen. 
Dat mag gerust ook in de vakantie. Kilometers. 
 
Vriendelijke groet,   Meester Roest 
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