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Vakantierooster en vrije dagen nieuwe schooljaar
De schooljaargids (+kalender) ontvangt u de eerste schooldag: 30 augustus
Hieronder vindt u alvast de geplande vakanties en vrije dagen voor de groepen 1 t/m 8.
Regeling School-en vakantietijden
eerste dag
Herfstvakantie
18 oktober
Kerstvakantie
27 december
Voorjaarsvakantie
28 februari
Pasen
15 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
2 mei
Hemelvaart
23 mei
Pinksteren
6 juni
Zomervakantie
8 juli

laatste dag
22 oktober
7 januari
4 maart
18 april
27 april
6 mei
27 mei
6 juni
19 augustus

Studiemiddag leerkrachten (kinderen zijn om 12.00 uur vrij)
4 oktober alle groepen, 5 oktober gr.1 en 2
Studiedagen leerkrachten (kinderen hele dag vrij):
10 januari 2022, 25 januari, 18 febr.,21 febr.,14 april, 17 juni, 20 juni, 8 juli.

Hoofdluis
In het nieuwe schooljaar hopen we de controles weer te kunnen oppakken.
We zoeken nog versterking voor de werkgroep. Wilt u helpen, dan kunt u contact opnemen
met mevr. Tanja Baars: t.baars@bht-installaties.nl

Inleveren rapporten
Wilt u het rapport van uw kind weer inleveren op school , uiterlijk woensdag 14 juli.
Dank voor uw medewerking.

Kennismaken in de nieuwe groep: woensdag 14 juli
Zoals elk schooljaar gaan ook dit schooljaar de leerlingen kennismaken in de nieuwe groep.
De oudste kleuters gaan kennismaken in groep 3 en de leerlingen van de groepen 1 t/m 7
maken kennis met hun nieuwe leerkracht.
Het kennismaken zal plaatsvinden op woensdagmiddag 14 juli a.s.
De school is gewoon om 14.00 uur uit.
(groep 8 komt die dag om 12.00 uur naar huis.)

Bedankt

Bedankt

Bedankt

Er is het afgelopen schooljaar weer flink wat vrijwilligerswerk
verricht op school:
Dank aan de ouders die gedurende het schooljaar steeds de school
versierd hebben rondom bepaalde thema’s.
Dank aan de moeders van de luizenwerkgroep
Dank aan de leesmoeders
Dank aan alle ouders die rijden naar technieklokaal en andere
activiteiten.
Dank aan de ouderraad die steeds weer klaar staat en allerlei
geweldige activiteiten verzorgt.
Dank aan alle ouders die altijd weer klaar staan om te helpen. GEWELDIG.
Daarnaast nog een speciale dank aan de ouders die elke dag klaar staan om tussen de middag
te helpen met de pleinwacht.
Door jullie hulp is het mogelijk dat de kinderen prettig buiten kunnen spelen en dat de
leerkrachten even rustig een boterham kunnen eten.
We zijn nog steeds op zoek naar versterking voor deze groep vrijwilligers.
Meld u aan, al is het maar voor 1 keer in de week: galamaschool@galamaschool.nl

Eerst dag nieuwe schooljaar: 30 augustus
De eerste schooldag, 30 augustus, mogen de ouders van de groepen 1 t/m 3 met hun
zoon/dochter mee naar binnen. De deur gaat om 8.20 uur open.
U moet zich wel aan de 1,5 m afstand houden. Blijf niet te lang in school, zodat er ruimte is
voor iedereen.
De afspraken m.b.t. het brengen van de kleuters zoals het op dit moment geregeld is,
handhaven we. Dit kunt u lezen in de schooljaargids die 30 augustus wordt meegegeven.

Gymles maandag 30 augustus.
Op maandag 30 augustus hebben de volgende groepen gym:
Groep 1 /2 A , 1 /2 B, groep 5A , 5B, groep 7 en groep 4.

Schoolfotograaf 8 september.
Woensdag 8 september komt de schoolfotograaf. Meer informatie komt na de
zomervakantie.

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.

Indeling groepen schooljaar 2021-2022
Groep 1 /2 Juf Marleen en Juf Natasja

19 leerlingen

Groep 1 /2 Juf Marlies en Juf Desley

20 leerlingen

Groep 3 Juf Willeke en Juf Karin

16 leerlingen

Groep 4 Juf Jacqueline en Juf Inge

17 leerlingen

Groep 5A Juf Femke

13 leerlingen

Groep 5B Juf Lisa (nieuwe leerkracht )

14 leerlingen

Groep 6 Meester Harrie + vrijdag Juf Angelique

23 leerlingen

Groep 7A Meester Arjan

15 leerlingen

Groep 7B Meester Marvin

15 leerlingen

Groep 8A Juf Ilse + 1 dag Juf Antoinette

16 leerlingen

Groep 8B Juf Anne-Marie + 1 dag juf Antoinette

17 leerlingen

Juf Isa onderwijsassistente in de onderbouw.
Juf Danita: taalondersteuning.
Juf Marina IBer onderbouw
Juf Renate IBer midden/bovenbouw en coördinator meer begaafde kinderen
Juf Angela: leerkracht muziek
Juf Angelique: 2 dagen ondersteuning directeur/ 1 dag vervanging specialisten
Meester Siebe: gymonderwijs
In het vorige Galama-nieuws heb ik aangegeven dat de groepen 7 en 8 in de middag weer in de
samenstelling zitten zoals dit jaar.
Dit is toch niet nodig. We hebben extra geld van de overheid gekregen en dit is voldoende om de hele
dag en week in een kleine groep te werken, zoals u hierboven ziet.
De indeling van de leerlingen zoals u vorige week hebt ontvangen, blijft bestaan.
Hierboven heeft u ook een nieuwe naam gezien: juf Lisa Mazzone. Ze is een startende leerkracht en
heeft de hele week groep 5.
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 ga ik met prepensioen. Het is nog niet bekend wie mijn opvolger is.

Gezocht: 4 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

Vanuit het VO: Voorlichting voortgezet onderwijs najaar
2021
Om leerlingen van groep 8 en hun ouders de mogelijkheid te geven
kennis te maken met alle middelbare scholen in het gebied WestAchterhoek, organiseren de vo-scholen uit deze regio ook dit jaar
weer een gezamenlijke editie van What’s Next.
Dit schooljaar is een digitale editie georganiseerd onder de noemer
What’s Next TV. Dit is goed gevallen bij ouders en leerlingen. Aankomend schooljaar gaan
we de digitale editie verdiepen. Hoe deze er precies uit gaat zien hoort u in september.

Carnavalsvereniging

d’ Olde Waskupen – ‘s-Heerenberg
Jeugdcommissie
’s-Heerenberg, juli 2021

’T GEET WEER LOOS!
AANMELDEN BUUTSCHOOL, JEUGDPRINSSCHAP EN GEVOLG

Carnaval komt gelukkig weer steeds dichterbij. Daarom gaan we er met zijn alle weer voor
zorgen dat het opnieuw een fantastisch feest wordt. Hier kan jij ook aan meehelpen! In
november is de jaarlijkse jeugdpronkzitting. Alleen zijn er om een megafeest van te maken
nog sterren nodig voor op het podium. Kinderen die al jaren mee doen zeggen er het volgende
over: ”Optreden voor het enthousiaste publiek is superleuk en we worden altijd erg mooi
geschminkt.” “Het verkleden en dansen voor publiek vind ik supertof.” Wil jij graag een ster
worden in Waskuupstad en een feestje bouwen waarmee je de zaal op zijn kop zet? Ga dan

naar http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/buutschool/aanmelden-buutschool om je aan te
melden voor de buutschool. Vooraf wordt vier keer geoefend zodat alles goed gaat en
iedereen de sterren van de hemel speelt.
Uiteraard is er ook weer een jeugdgevolg nodig om het carnavalsfeest helemaal af te maken.
Er zijn weer een prins, dansmarietjes, narren, een vaandeldrager en een Raad van XI nodig.
Het gevolg van de vorige keer heeft het volgende meegemaakt: ”Dé leukste carnaval ooit
door op de wagen te staan met de optocht en daarnaast de gave scholenbezoeken. Het is echt
cool om Waskuupstad tijdens de optocht te zien vanaf de praalwagens.” Lijkt dit jou ook heel
erg leuk? Ga dan naar http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/aanmeldformulier-jeugdgevolg
om je aan te melden.

Jaaroverzicht 2020-2021
Beste ouders/verzorgers,
Aan het eind van alweer een “bijzonder schooljaar” willen wij met u terugkijken op de
gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen schooljaar. Ook willen wij u informeren over
de stand van zaken op dit moment en over de organisatie en plannen voor het komende
schooljaar.
Personeel:
Door extra middelen vanuit het Rijk i.v.m. Corona hebben we in alle groepen wat extra
ondersteuning kunnen realiseren. In april hebben we Isa Kleinpenning als onderwijsassistente
in groep 1 en 2 welkom mogen heten.
Danita Samuel is werkzaam als onderwijsassistente voor 1 ½ dag in de taalondersteuning van
onze nieuwkomers (kinderen die minder dan 2 jaar in Nederland wonen.) We zijn erg blij met
de ondersteuning van Isa en Danita. Isa blijft ook in het schooljaar 21-22 als
onderwijsassistente op onze school. Danita blijft nog tot 31-12-2021.
Op 14 juli 2021 gaan we afscheid nemen van Juf Fabienne en Juf Babs.
Dit heeft te maken met het feit dat we minder leerlingen hebben dan het
jaar daarvoor.
Juf Fabienne gaat naar de Mariabasisschool en Juf Babs gaat naar
basisschool Dichterbij in Doetinchem. Beide scholen zijn van PRO8.
We wensen jullie veel geluk toe voor de toekomst.
Op 15 juli neem ik afscheid van de Past. Galamaschool.
Na 43 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, ga ik van mijn prepensioen genieten.
In 2002 ben ik op de Past. Galamaschool begonnen en ik heb hier al die jaren met heel veel
plezier gewerkt. De samenwerking met een team dat zo enorm bevlogen is, heeft me altijd
veel energie gegeven. Ook de betrokkenheid bij school van de Ouderraad en de MR is
geweldig.
Werken op een school is elke dag weer anders en nooit saai. Het enthousiasme en de
spontaniteit van kinderen blijft mooi om te zien en te ervaren.
Ook het contact en de samenwerking met u, de ouders, heb ik altijd als zeer prettig ervaren.
Afscheid nemen doe ik met gemengde gevoelens. Ik zal de kinderen, de collega’s en ouders
enorm missen. Maar het is ook fijn dat er nu een tijd aanbreekt waarin ik meer vrije tijd heb,
die ik samen met Johan, mijn man, kan gaan invullen.

Ik wens u allen het beste voor de toekomst en bedank u voor de fijne samenwerking.
Onderwijskundig:
Ook dit schooljaar zijn wij blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs op
onze school. Het onlineonderwijs heeft door de coronacrisis een enorme ontwikkeling
doorgemaakt.
Het taalonderwijs heeft altijd veel aandacht. We hebben afspraken gemaakt over het
taalonderwijs en het bevorderen van de leesmotivatie.
Groep 8 werkt nu ook met WIG5 digitaal, net als alle andere groepen.
In de kleutergroepen is gestart met het woordenschatprogramma LOGO3000.
Dit schooljaar kwam de Mini Micado groep in onze school. Helaas zijn de fysieke
bijeenkomsten al snel gestopt door de corona maatregelen. De Mini Micado groep blijft het
komend schooljaar op onze school.
Ook hebben wij ons nog meer gespecialiseerd in het onderwijs aan het (meer)begaafde kind.
Op vrijdag is juf Renate gestart met 2 groepjes meer begaafde kinderen. Helaas hebben we
hiermee in december fysiek moeten stoppen vanwege de corona maatregelen. De kinderen
hebben daarna wel individueel begeleiding gehad.
Alle leerlingen hebben dit schooljaar op 2 momenten een gesprek met de leerkracht gehad (1
op 1) We vinden dit belangrijk voor het welbevinden van de leerlingen en de betrokkenheid
bij hun werk.

Dit schooljaar is er wel weer een Centrale eindtoets geweest voor
groep 8. We hadden een mooie schoolscore van 533.9.
Intussen hebben alle leerlingen een keuze gemaakt voor het
vervolgonderwijs. We wensen jullie allen een fijne tijd en veel
succes in het VO toe.

Algemeen:
Het coronavirus heeft opnieuw een enorme impact gehad dit
schooljaar. Toen de besmettingen in het najaar weer opliepen
hadden we op school niet verwacht dat er opnieuw een
sluiting van het basisonderwijs zou plaatsvinden.
Helaas bleek op 15 december dat we toch weer moesten
sluiten. Gelukkig konden we gebruik maken van de ervaring
van de 1ste schoolsluiting. Woensdag 16 december hebben we
alle kinderen het chromebook meegegeven naar huis, zodat
na de kerstvakantie direct de onlinelessen konden worden opgestart.
Door de coronacrisis hebben veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden, zoals o.a. bezoek Sint
in Huis Bergh, schoolreizen, kamp, bezoek Rijksmuseum en Kerstviering.
We hebben met diverse protocollen gewerkt. Op 23 juni j.l. kwam weer een update en we
hopen dat dit voorlopig de laatste zal zijn. Al wordt het nog spannend in het najaar als we de
berichten mogen geloven. Hopelijk valt het mee.

We hebben als team ook teruggekeken naar de schoolsluiting: wat ging goed en wat kan beter.
Een aantal positieve ervaringen uit de coronatijd willen we behouden.
Hierover vindt u meer informatie in de schooljaargids.
Alle leerlingen hebben dit schooljaar elke week een muziekles van Juf Angela gehad. Een
uitzondering: beide groepen 4 kregen AMV-les die werd verzorgd door de muziekschool. Ook
kregen alle groepen elke week een gymles van vakdocent meester Siebe.
Op www.galamaschool.nl kunt u alle informatie van de Pastoor Galamaschool vinden. Zo
kunt u hier behalve alle laatste informatie, nieuwtjes, de schoolgids en de schooljaargids
vinden. Alle uitgaven van het Galama-nieuws staan direct op de website.
Op de Facebookpagina delen we actuele zaken met u als ouders. De Facebookpagina vervangt
niet de oudercontacten. Als u vragen heeft, kunt u die stellen op school of via de mail:
galamaschool@galamaschool.nl
We maken gebruik van de schoolapp: PARRO. De meeste ouders gebruiken deze
app. Als u nog geen account hebt, stuurt u dan een mail naar
galamaschool@galamaschool.nl. U krijgt dan via de mail een koppelcode. Deze
schoolapp wordt intensief gebruikt voor korte vragen, mededelingen en foto’s van
bijzondere momenten van de groep. In de schooljaargids staan de afspraken
omtrent het gebruik van de schoolapp.
Huisvesting
Afgelopen donderdag 8 juli is bekend geworden dat de gemeente het pand van
fietsenfabrikant ‘Specialized' gaat aankopen. Eindelijk kan dan de bouw beginnen van een
geweldige school voor alle kinderen van ’s Heerenberg.
Vooruitblik schooljaar 2021-2022
Onderwijskundig
U heeft het al volop in het nieuws kunnen lezen: het basisonderwijs
krijgt extra middelen om de “achterstanden” die ontstaan zijn te
bestrijden.
We kunnen deze middelen inzetten op diverse gebieden:
Cognitief, sociaal emotioneel en welbevinden.
We hebben ervoor gekozen om met dit extra geld kleine groepen te
formeren. Ook blijft Isa als onderwijsassistente in de kleuterbouw.
In groep 5A start een nieuwe leerkracht Juf Lisa Mazonne voor de hele week.
Daarnaast kunnen we in de bovenbouw twee groepen 7 en twee groepen 8 realiseren.
Ook willen we nog investeren in het welbevinden van onze leerlingen en een extra aanbod
creëren rondom culturele activiteiten en sociaal emotionele ontwikkeling.
Dit moeten we nog verder uitwerken.
We zullen extra materialen gaan schaffen, zoals kleutermateriaal, nieuwe leesseries,
rekenspelletjes.
Via het Galama-nieuws houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen.
Op maandag en donderdag krijgen alle groepen een gymles van onze vakdocent meester
Siebe.
Voor muziek komt op dinsdag en woensdag onze vakleerkracht: juf Angela.

Voor het leesonderwijs vanaf groep 4 gaan we ons verdiepen in een nieuwe methode voor
voortgezet technisch lezen en leespromotie. Dit doen we in samenwerking met de
Mariabasisschool.
In de groepen 4 en 5 gaan we verder werken met Bareka, een rekenprogramma waarbij het
automatiseren geoefend wordt. Dit programma gebruiken we naast Wereld in Getallen.
In de groepen 1 en 2 werken we met LOGO 3000. Dit is
een programma voor woordenschat. Dit programma sluit
aan bij onze manier van werken met thema’s.
In het nieuwe schooljaar gaat ook groep 3 met LOGO
3000 werken.
De Mini Micado groep blijft op onze school het komend schooljaar.
Ook hebben wij ons nog meer gespecialiseerd in het onderwijs aan het (meer)begaafde kind.
In het komend schooljaar zullen weer groepjes (meer)begaafde kinderen begeleid worden,
naast de Micadogroep.
Aan het eind van het schooljaar willen wij iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook,
het afgelopen schooljaar een bijdrage heeft geleverd aan het goed functioneren van onze Past.
Galamaschool.
Alle ouders en leerlingen, die positief, kritisch en opbouwend
meegedacht en meegewerkt hebben.
Onze vrijwilligers bij de pleinwacht, de ouders die steeds weer helpen
bij het lezen, boeken halen bij de bieb voor de groep. En alle ouders
die allerlei hand-en spandiensten verlenen.
Vooral ook willen wij de ouderraad bedanken. Zij heeft op veel manieren dingen mogelijk
gemaakt door een geweldige inzet en betrokkenheid.
Ook dank aan de medezeggenschapsraad, die vanuit een positieve instelling een bijdrage heeft
geleverd aan het schoolbeleid.
De dank gaat ook uit naar het team van de Pastoor Galamaschool. Zij hebben samen hard
gewerkt aan de ontwikkeling van uw kinderen. Ook dank aan de onderwijsondersteuners
binnen ons team, Inge, Frans, Marjo en Saime.
Wij zien vol vertrouwen het komend schooljaar tegemoet waar we, in samenwerking met alle
geledingen, weer een goed en leerzaam schooljaar zullen realiseren.
Wij wensen u en uw gezin een prettige, zonnige en vooral gezonde vakantie toe.

Met vriendelijk groet,
Margo Oudendijk

