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Carnaval 2021
Komend weekend is het carnaval. Maar zoals zoveel het afgelopen jaar zal dit
feest er ook anders uitzien.
Vrijdag 12 februari vieren we dit feest op school.
Het programma ziet er als volgt uit:
Wij vragen de kinderen van 1 t/m 8 verkleed op school te komen. In de ochtend
houden we het gewone lesprogramma aan. De middag wordt een gezellige middag in eigen
groep. (dus geen optocht, geen feest in de gymzaal)
De ouderraad trakteert op een pakje drinken en een zakje chips.
We maken er een gezellige middag van.

Oudergesprekken.
Zoals al in een eerder bericht is aangegeven, krijgen de leerlingen in februari geen rapport.
Er zijn onvoldoende gegevens om een rapport te maken zoals u van ons gewend
bent.
De oudergesprekken in de week van 1 maart gaan wel door. De oudergesprekken
worden gehouden met alle ouders van groep 1 t/m 8. Op 22 februari gaat de
PARRO-app open voor de inschrijving voor ouders met meerdere kinderen op school
en vanaf 23 februari voor alle ouders.
We vertrouwen erop dat u zich allen inschrijft. De oudergesprekken zullen vooral
een “contactmoment” zijn: hoe gaat/ging het thuis met de online-lessen, de
zelfstandigheid enz.

Belangrijke afspraken
Vorige week heeft u een brief gehad met de afspraken over de herstart van school. Drie
belangrijke regels wil ik nog even onder de aandacht brengen.
* uw kind blijft thuis bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
moeilijk ademen en koorts. Let op: dus ook bij verkoudheid, dit is anders dan in de vorige
periode.
Ook als een van de gezinsleden deze klachten heeft.
*Als uw kind in de loop van de dag klachten ontwikkelt, zullen we u bellen en moet uw kind
worden opgehaald. Dus u dient ervoor te zorgen dat het noodnummer op school actueel is.
*U moet er rekening mee houden, dat uw kind door besmetting(en) in de groep of besmetting
bij een leerkracht, weer een periode thuis is.
Dat kan ook binnen 24 uur aan de orde zijn. Probeer thuis dus altijd noodopvang achter de
hand te hebben. Er is geen noodopvang op school.

Aanmelding 3-jarigen
Wij gaan alweer bezig met de groepsverdeling voor het komende schooljaar.
Het is daarom voor ons van belang om z.s.m. te weten hoeveel kleuters er komend schooljaar
onze school gaan bezoeken. We verzoeken u om uw zoon/dochter zodra hij /zij 3 jaar is, aan
te melden.

Groep 1 /2A: Zev Elting, Bo Thewissen, Kaya Düzgün
Groep 1 /2B: Storm Speet, Cas Raayman, Dicle Altay, Liv Hunting,
Hyab Yonas, Guusje van den Berg, Nola Kozon

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

We wensen u allen een fijne voorjaarsvakantie.

