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Lootjes trekken en een surprise maken.
Op vrijdag 4 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. Sinterklaas
brengt dan cadeautjes mee voor de kinderen. Sinterklaas is erg druk in die tijd,
dus de kinderen in de groepen 5 t/m 8 trekken lootjes. Ze kopen een cadeautje
(€ 5,-) en maken zelf een surprise en een gedicht voor een medeleerling.
De afspraak is dat iedere leerling een surprise en een gedicht maakt voor de
klasgenoot. Sinterklaas wil geen enkel kind teleurstellen, dus iedereen moet
zich aan deze afspraak houden. Ideeën voor een surprise kun je ook vinden op
het internet.
De surprises mogen vanaf donderdag 28 november worden ingeleverd op school.
Uiterste datum van inleveren is woensdag 2 december. Graag geen naam op de
surprise, maar op het gedicht. (zo blijft het spannend)
Groep 4B/5B is op 4 december gesplitst tijdens het bezoek van Sinterklaas.
Groep 5B sluit aan bij groep 5A.
Veel plezier allemaal met het knutselen en rijmen.

Sinterklaasfeest
Op vrijdag 4 december komt de Sint onze school bezoeken.
In verband met Corona wordt Sinterklaas niet gezamenlijk met alle groepen verwelkomd op
het schoolplein. De kinderen gaan gewoon naar binnen en Sinterklaas ontmoet hen in school.

Kandidaat gezocht voor de Medezeggenschapsraad (M.R.)
Voor de M.R. zoeken we versterking.
De medezeggenschapsraad, afgekort M.R, is het orgaan dat, gevraagd of
ongevraagd, advies uitbrengt over het beleid van de school.
In sommige gevallen moet het CvB van PRO8 aan de M.R instemming
vragen om bepaalde zaken te kunnen regelen.
De M.R is ook vertegenwoordigd in de GMR, dat is de gemeenschappelijke
M.R van alle scholen die onder de stichting PRO8 vallen.
Daar worden zaken besproken die voor alle scholen gelden en niet voor de
onze school alleen. Op onze school bestaat de M.R op dit moment uit drie
ouders en drie leerkrachten.
De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan moet
u dit van tevoren melden bij één van onderstaande emailadressen. De M.R.
vergadert ongeveer 6x per jaar.
Heeft u interesse, dan kunt u informatie vragen of zich opgeven bij mr.galama@pro8.nu
of galamaschool@galamaschool.nl

Corona en quarantaine
Verzoek aan alle ouders om het door te geven aan school als u in quarantaine moet.
Deze quarantaine kan om verschillende redenen zijn. Als een kind vertelt dat de ouders in
quarantaine moeten, is het fijn om dit ook via u als ouders te horen.

Oudergesprekken
Alle ouders van onze leerlingen in groep 1 t/m 7 kunnen tot vrijdag
inschrijven via de PARRO-app voor het oudergesprek. We rekenen op u
allen.

