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Herinnering: 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.

Kerstviering 17 december
Ook dit jaar vieren we het Kerstfeest weer op de avond.
Door de corona vieren we het dit jaar anders dan voorgaande jaren.
De ouderraad verzorgt het eten voor de kinderen en een lekker toetje.
In de avond het kerstfeest vieren is voor ons best spannend.
We moeten de 1,5m afstand tussen volwassenen bewaken en we willen dat alle kinderen
weer veilig met hun ouder(s) naar huis gaan.
We vragen u daarom zich zorgvuldig aan onderstaande afspraken te houden.
Alle kinderen worden ’s avonds op school verwacht:
Groep 1 en 2: 17.00 – 18.30 uur
De kleuters komen binnen via het kleuterplein en de eigen poort.
Om 18.30 uur verzoeken wij de ouders te wachten bij de poort van het
kleuterplein, de leerkracht loopt met de kinderen naar buiten. De kinderen
gaan buiten op de bank zitten, waarna de leerkracht de naam van uw kind
roept. U kunt uw kind dan op gepaste afstand ophalen van het plein.
Groep 3 t/m 8: 17.00 – 18.15 uur
De kinderen komen via de diverse ingangen naar binnen en ook weer naar buiten. Let op:
voor de groepen 3, 4 en 4/5 geldt een afwijkende eindtijd:
Gr. 3 komt om 18.10 uur naar buiten via de zij-ingang
Gr. 4 komt om 18.15 uur naar buiten via de zij-ingang
Gr. 4/5 komt om 18.20 uur naar buiten via de zij-ingang.
De ouderraad zorgt voor lichtslangen bij de uitgang.
Wilt u allen wachten bij de diverse uitgangen op de stoep (niet op het schoolplein) en de
1,5m afstand bewaken.
De leerkracht loopt met de kinderen naar buiten.

Vrijdagmiddag 18 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie.

Inloopavond en middag in januari vervalt.
In de schoolkalender staat in januari een inloopmiddag en avond gepland. Deze beide data
vervallen i.v.m. corona.
We hopen dat het volgend schooljaar weer kan.

Kerstkaarten.
Binnenkort komen de kerstkaarten er weer aan. Hier geldt de afspraak:
Alleen op school uitdelen als de hele groep een kaartje krijgt.
(dit is al vaak het geval, vooral in de bovenbouw.) We willen hierbij opmerken dat kinderen
zich niet verplicht moeten voelen kerstkaartjes uit te delen, ook al doen klasgenootjes dit.
Voor de groepen 1 t/m 3 geldt: blanco envelop. De kinderen kunnen de namen (nog) niet
lezen, dus met een blanco envelop kunnen ze de kaarten gemakkelijk zelf uitdelen.

Herhaalde oproep: 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

Betalen Ouderbijdrage
Denkt u nog aan het betalen van de ouderbijdrage? Mede namens de ouderraad, hartelijk
dank.

