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Pasen
Donderdag 1 april (witte donderdag), krijgen de kinderen tussen de middag
een paashaasbroodje en een pakje drinken van de Ouderraad.

Schoolreisje groep 1 /2.
Op 30 april staat het schoolreisje gepland voor de groepen 1 /2.
Dit reisje gaat voorlopig niet door. We hopen dat het schoolreisje later in het schooljaar,
richting zomer, wel kan plaatsvinden. Dat geldt voor alle geplande schoolreisjes en het kamp.
We moeten even afwachten en duimen.

Meivakantie
De meivakantie is van maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei

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.

Resultaten Toetsen Cito
Donderdag 1 april (geen grap) krijgt uw kind een uitdraai van de resultaten mee in een
envelop met een begeleidende brief.

Vragenlijst voor ouders
In de week na Pasen krijgen u via de mail een link met een vragenlijst over school. Het
invullen zal ongeveer 10 minuten kosten. We hopen dat u allen de lijst invult.

Tafels oefenen
In het rekenonderwijs speelt het kennen van de tafels een belangrijke rol.
Als kinderen de tafels goed kennen, gaat het rekenen een stuk gemakkelijker. Dat weet u vast
nog wel uit eigen ervaring.
Eind groep 4 hebben de kinderen alle tafels t/m 10 gehad. In groep 5 worden de tafels 7,8 en 9
nog een keer herhaald.
We oefenen de tafels op school, maar dat is niet altijd genoeg. Het is enorm fijn als de
kinderen thuis ook oefenen. Dan kan spelenderwijs op allerlei manieren, via de computer
maar ook tijdens de afwas of het autorijden.

We wensen u fijne Paasdagen.

