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Palmpasen
Komend weekend is het Palmpasen. Op de kalender staat de optocht gepland en een bezoek
aan huis Gertrudis. Helaas kan dit niet doorgaan.
In een aantal groepen hebben we tekeningen gemaakt voor de bewoners van Gertrudis. De
ouderraad zal ze daar gaan bezorgen.

Gezocht: ouders/grootouders die willen helpen met de pleinwacht
Ons overblijfteam zoekt versterking. Wilt u helpen met de pleinwacht tijdens de pauze van de
kinderen en leerkrachten, dan bent u van harte welkom. Ook als u maar 1 dag in de week of 2
weken beschikbaar bent, kunt u zich aanmelden.
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Heeft u interesse, wilt u dan een mailtje sturen naar galamaschool@galamaschool.nl of een
berichtje via PARRO.

Voetbaltoernooi
Het traditionele voetbaltoernooi op de Goede vrijdag gaat niet door.

Herhaling: Belangrijke afspraken
Bij de herstart van de school in februari heeft u een brief gehad met de afspraken.
Drie belangrijke regels wil ik nog even onder de aandacht brengen.
* uw kind blijft thuis:
1.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.
2.Als een van de gezinsleden deze klachten heeft met koorts en/of benauwdheid.
3.Als er een van de gezinsleden getest wordt op corona.
*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 in de ochtend voor schooltijd aan de orde zijn. Probeer thuis dus altijd
noodopvang achter de hand te hebben. Er is geen noodopvang op school.

Toetsen Cito
Op dit moment zijn we bezig met de Midden toetsen van Cito voor spelling, rekenen, lezen en
begrijpend lezen. Binnenkort krijgt uw kind een uitdraai van de resultaten mee in een envelop
met een begeleidende brief.

Groep 1 /2A: Chelsea van Heiningen, Jaëlynn Hols
Groep 1 /2B: Jonathan Harthoorn

Parkeren rondom school
Bij de kleuteringang (Mechteld ten Hamstraat) staan de auto’s om 14.00 uur dusdanig
geparkeerd dat er een onveilige situatie ontstaat voor de kinderen en voor de ouders.
Een dringend verzoek om de auto niet in de bocht te parkeren. Zoek een veilige plek.
Het veiligste is om lopend of met de fiets te komen als dat mogelijk is.

Eierdozen
Heeft u nog lege eierdozen. Ze zijn welkom op school.

Spelen op het schoolplein na schoolltijd tot 19.00 uur.
Kinderen die op onze school zitten, mogen na schooltijd tot ’s avonds 19.00 uur op het
schoolplein spelen. Ze moeten wel rekening houden met de jongere kinderen van Puck & Co
die regelmatig buiten spelen.
Voor alle andere kinderen is het verboden toegang.
Er wordt in de avond regelmatig gecontroleerd door de politie.
Er hangen camera’s ter controle en preventie.

We wensen u fijne Paasdagen.

