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Studiedagen
Vrijdag 25 juni en maandag 28 juni hebben de kinderen vrij i.v.m. studiedagen
team
Doekoe scholenactie
De Doekoe-scholenactie zit erop!
Voor ons is het geweldige bedrag van € 378,00 bij elkaar gespaard!
Dit bedrag mogen we besteden aan spelmaterialen.
We bedanken alle mensen die voor ons gespaard hebben. Coöp bedankt!

Dringend 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.

Nieuwe MR-leden
We hebben twee nieuwe MR leden: dhr. C. Widdershoven en mevr.A.Duzgun. Fijn dat jullie
de MR komen versterken.

Groep 1 /2A: Eymen

Donderdag 24 juni: feestdag op school
a.s. Donderdag is het feest op school. We hebben voor alle groepen leuke activiteiten. Voor de
groepen 1 t/m 3 verzorgt Jan Klaassen een voorstelling, de kookmuts gaat bakken met de
groepen 4 en 5. Met de groepen 6 t/m 8 spelen we lasergame. Beide groepen 7 nemen ook
deel aan de opening van de pumptrackbaan. De hele dag is er een springkussen.
Alle kinderen krijgen tussen de middag een frietje, kipnuggets en drinken.
Ook gaan we een ijsje eten.
Heeft u kind niet voldoende aan een frietje tussen de middag, wilt u dan een broodje
meegeven.
Voor de kleine pauze kunt u gewoon een tussendoortje en drinken meegeven.
Resto De Bongerd sponsort de dag. Rik, heel hartelijk dank.

De enquête voor ouders
In april heeft u een enquête ingevuld. Dank hiervoor.
De vragenlijst ging over de onderwerpen:
Kwaliteit, schoolklimaat, veiligheid, welbevinden, pedagogisch handelen, lesgeven,
ondersteuning leerlingen en informatie.
Alle onderdelen werden beoordeeld met een voldoende tot goed. Meerdere ouders gaven aan
dat ze het toch wel lastig hebben gevonden tijdens de lockdown om hun kind goed te
begeleiden met de thuisopdrachten.
De school kreeg een 7,6 als rapportcijfer.
We hebben de uitslag ook besproken in de MR en in het team. De actiepunten nemen we mee
in de schoolontwikkeling.

Indeling groepen schooljaar 2021-2022
Groep 1 /2 Juf Marleen en Juf Natasja
Groep 1 /2 Juf Marlies en Juf Desley
Groep 3 Juf Willeke en Juf Karin
Groep 4 Juf Jacqueline en Juf Inge
Groep 5A Juf Femke
Groep 5B Juf Lisa (nieuwe leerkracht ) + 1 dag Juf Angelique
Groep 6 Meester Harrie + vrijdag Juf Angelique
Groep 7A Meester Arjan
Groep 7B Meester Marvin
Groep 8A Juf Ilse + 1 dag Juf Antoinette
Groep 8B Juf Anne-Marie + 1 dag juf Antoinette
Juf Isa onderwijsassistente in de onderbouw.
Juf Danita: taalondersteuning.
Juf Marina IBer
Juf Angelique 0,4 ondersteuning directeur
Juf Renate IBer en coordinator Meerbegaafde kinderen
Juf Angela: Muziek leerkracht.
Juf Angelique: 2 dagen ondersteuning directeur
Meester Siebe: gymonderwijs

De groepen 7 en 8 hebben in de ochtend een andere samenstelling dan in de middag.
Doordat het basisonderwijs meer geld krijgt, hebben we in de ochtend 4 kleine groepen kunnen
maken: groep 7A, groep 7B, groep 8A en groep 8B. Dit worden groepen van ongeveer 16 kinderen.
De kinderen zitten in de ochtend niet meer in hun huidige groep. Voor de ochtend maken we nieuwe
groepen zodat alle groepen ongeveer gelijke aantallen hebben.
In de middag zitten ze weer in de samenstelling zoals dit jaar. Zie schema hieronder:
ochtend
middag
Groep 7 A
Meester Arjan
Groep 7 A
Meester Arjan
Groep 7B
Meester Marvin
Groep 7b/8b
Juf Anne-Marie
Groep 8A
Juf Ilse
Groep 8 A
Meester Marvin
Groep 8B
Juf Anne-Marie
De leerkracht in de ochtend is de leerkracht waar u als ouder de contacten mee hebt. In de ochtend
hebben de kinderen zoveel mogelijk de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. In de
middag zal wereldoriëntatie, muziek, handenarbeid en gym worden gegeven.
Ook zult u twee namen missen Juf Fabienne en Juf Babs. Zij gaan werken op een andere basisschool
van PRO8. We zullen ze missen en wensen ze veel succes op de nieuwe school.
Zoals u weet gaat Margo, onze directeur met prepensioen. Het is nog niet bekend wie haar gaat
opvolgen.

Website: www.galamaschool.nl
Het Galama-nieuws staat ook altijd op onze website. Alle uitgaven van het lopende schooljaar. Er
staat ook een informatiebulletin “Zomerlezen” op onze website met leuke adviezen om het lezen in de
zomervakantie te stimuleren. Van harte aanbevolen.

Gezocht: 3 nieuwe leden voor de ouderraad.
Drie ouders die onze ouderraad wil komen versterken!
Wat doet de Ouderraad?
Organiseren van allerlei leuke activiteiten voor de kinderen zoals
b.v. Sinterklaasfeest, Paashaas, Kerstdiner, ontbijt op de laatste
schooldag, Carnavalsviering, Spooktocht voor groep 8 enz. enz.
Controle posten bij het verkeersexamen, versnapering post bij de
vierdaagse en het begeleiden van kinderen die meedoen aan de
Montferland run.
Verzorgen van koffie/ thee bij afsluitingen van project weken.
Versieren van de school bij diverse activiteiten en het kaften van nieuwe boeken
Alle overige klussen waar het team hulp bij nodig heeft.
Wie wij zoeken?
Enthousiaste ouders, man of vrouw, die ook af en toe overdag tijd heeft om bij bovenstaande te
helpen. Wij vergaderen meestal 1x per maand op de maandagavond.
Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de ouderraad leden die in het schooljaar gids vermeld
staan. (Behalve bij dhr.Nijman, mevr.Arentsen en mevr.Lammers, zij hebben al afscheid genomen
sept.2020.)
Als u interesse heeft, kunt zich ook aanmelden:galamaschool@galamaschool.nl

Donderdag 15 juli is de laatste schooldag.
Voor de zomervakantie komt er nog een Galama-nieuws met o.a. de vakantiedagen en
studiedagen voor het komend schooljaar.

