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Vakantierooster en vrije dagen nieuwe schooljaar
De schooljaargids (+kalender) ontvangt u de eerste schooldag: 31 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
19 oktober
Kerstvakantie
21 december
Carnaval
15 febr.
Pasen
2 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
3 mei
Pinksteren
24 mei
Zomervakantie
19 juli

laatste dag
23 oktober
1 januari
19 februari
5 april
27 april
14 mei
24 mei
30 augustus

Studiedagen leerkrachten (kinderen zijn dan vrij)
4 januari - 5 en 8 februari - 25 en 28 juni - 16 juli
Vrije uren:
Studiemiddag gr. 1 t/m 3 (logo 3000) vrij. Datum (in september) volgt z.s.m.

Schoolfotograaf 29 september.
Dinsdag 29 september komt de schoolfotograaf.

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 ouders die regelmatig het fruit komen snijden.
Dank aan de leesmoeders
Dank aan de ouders die elke donderdag meelopen naar het
zwembad.
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

PARRO app
Vanaf 1 augustus krijgt de PARRO app een kleine verandering. Dit betekent dat er op dit
moment geen nieuwe koppelcodes kunnen worden verstuurd. Het is van belang dat uw
emailadres die u gebruikt hebt voor PARRO overeenkomt met ons schoolsysteem Parnassys.
Mocht de app in het nieuwe schooljaar niet werken, dan kun u een mail sturen naar
galamaschool@galamaschool.nl

Indeling groepen nieuwe schooljaar 2020-2021
Groepen

Groep 3A

Aantal
lln.
14+
instroom
12 +
instroom
20

Groep 4A

18

Groep 4B/5B

21

Groep 5A

20

Groep 6A

19

Groep 6B/7B

24

Harrie
Ma. t/m do.
Marvin

Groep 7A

24

Arjan

Hele week

Groep 8A

23

Ilse
Di t/m vrijdag

Antoinette
maandag

Groep 8B

20

Anne-Marie
Ma.di.do.vr.

Antoinette
woensdag

IB
Passend onderwijs

Marina
Angelique

di-do
di.wo.do.

Directeur
Muziekonderwijs
Gymonderwijs

Margo
Angela
Siebe

ma. t/m do.
di. en wo.
ma. en do.

Groep 1/ 2 A
Groep 1/ 2 B

Leerkracht

Leerkracht

Opmerkingen

Marleen
ma.di.
Marlies
ma. t/m wo
Jacqueline
ma. t/m do.
Babs
ma.di.wo.
Fabienne
ma.di.wo.do.
Femke

Natasja
wo-do-vr
Desley
Donderdag,vrijdag
Inge
vrijdag
Karin
do. vr.
Willeke
op donderdag is de combido.vr.
groep uit elkaar
Hele week
Babs
Vrijdag
hele week

Harrie heeft elke vrijdag
BAPO
Ondersteuning Angelique

Vrijdag: vervanging
directeur

Juf Willeke heeft na de zomervakantie tot de herfstvakantie nog zwangerschapsverlof.
Juf Jose blijft haar vervangen. Na de herfstvakantie heeft Willeke 1 dag in de week
ouderschapsverlof. Juf Fabienne vervangt haar. Aangezien we minder leerlingen hebben dan
het vorige school jaar gaat juf Daphne ons verlaten. Ze gaat werken op de Jozefschool in
Azewijn. Juf Marina gaat een dag minder werken. Op vrijdag gaat juf Renate zich bezig
houden met hoogbegaafdheid. Hierover komt na de zomervakantie meer informatie

Inleveren rapporten
Wilt u het rapport van uw kind weer inleveren op school , uiterlijk woensdag 15 juli.
Dank voor uw medewerking.

Kennismaken in de nieuwe groep: woensdag 15 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 woensdag 15 juli a.s.
De school is gewoon om 14.00 uur uit.
(Groep 8 komt die dag om 12.00 uur naar huis)

Situatie na de zomervakantie i.v.m. de coronacrisis
Op dit moment is het nog onzeker hoe de situatie rondom corona is na de zomervakantie.
Het laatste protocol voor het basisonderwijs (1 juli) geeft o.a. nog de volgende regels:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Daarnaast zijn er diverse maatregelen nog verder uitgewerkt. Ouders mogen onder
aanvullende/speciale voorwaarden (op afspraak) weer in de school komen. Op dit moment
zijn dit de ouders die helpen met overblijven en de ouders van de ouderraad en MR.
Wij blijven vooralsnog heel voorzichtig en houden ons aan de volgende afspraken:
De huidige (4) ingangen blijven gehandhaafd. Vindt u het fijn dat uw zoon/dochter de fiets in
het fietsenhok zet, dan mag dit. Daarna moeten ze wel de ingang gebruiken die aan deze
groep is toegewezen.
Alle deuren gaan om 8.20 uur open en de kinderen mogen dan naar binnen. Voor 8.20 uur is
er geen pleinwacht. We starten dan om 8.30 uur met de lessen.
Kom op tijd, maar niet te vroeg.
Ook de leerkrachten van de groepen 1 en 2 willen om 8.30 uur met het onderwijsprogramma
kunnen starten. De leerkrachten staan daarom ook niet meer op het plein om de kinderen op te
wachten. De deur gaat om 8.20 uur open. De leerkrachten staan in de deuropening bij de klas
om de kinderen te verwelkomen en de handen te laten wassen. De kinderen van groep 2 gaan
dan vanaf de poort zelfstandig (zonder ouders/verzorgers) naar binnen.
De kinderen van groep 1 mogen dan zelfstandig of met ouders/verzorgers tot aan de
buitendeur. De ouders mogen niet mee naar binnen omdat we de 1,5m afstand in de ochtend
niet kunnen handhaven.
Hier zal voor de nieuwe kleuters die 31 augustus starten een uitzondering worden gemaakt.
De leerkracht maakt hierover een afspraak met de betreffende ouders.
Trakteren met de verjaardag mag, maar wel een verpakte traktatie.
Verder handhaven we voorlopig alle regels die op dit moment gelden. Heeft u vragen of
twijfelt u over een afspraak, dan kun u contact opnemen met de groepsleerkracht of de school.
De zijingang is voor Puck&Co, ook de poort bij de container.

Eerste schooldag, o.a. groep 3
De traditie dat op de eerste schooldag alle ouders met hun zoon/dochter mee naar binnen
mogen, kan helaas niet doorgaan.
Voor groep 3 willen we een uitzondering maken. We moeten wel wat aanpassingen doen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 3 op de eerste schooldag na de zomervakantie
(om 8.20 uur) buiten wachten bij de tafeltennistafel tot de leerkracht de kinderen komt
halen.
De kinderen worden in kleine groepjes opgehaald (met de ouders) tot alle kinderen en ouders
binnen zijn. Wilt u binnen dan ook rekening houden met de 1,5m afstand.
Als de leerkracht klaar is met het verwelkomen, verzoeken we de ouders met inachtneming
van de 1,5 m. afstand de school weer via de hoofdingang te verlaten.

Gymles:
Op maandag hebben de groepen 1 /2A, 1 /2B, 3A, 4B/5B, 5A en 7A gymles.

groep 8A en 8B: Voorlichting VO in schooljaar 2020-2021
In de afgelopen jaren was er in november een voorlichtingsavond VO in de DRU in Ulft. Op
dit moment is nog niet bekend wanneer die avond en in welke vorm gaat plaatsvinden. Zodra
er iets bekend is, zullen we u op de hoogte stellen. U kunt al wel de website bezoeken:
www.opnaarhetvo.nl

Hoofdluis
Door de coronacrisis is de controle door de werkgroep niet doorgegaan. We vragen u dit zelf
goed in de gaten te houden. Mocht uw kind last hebben van hoofdluis dan vragen we u dit te
melden op school. We moeten nog even afwachten of het in het nieuwe schooljaar weer kan.

Van de zwemclub.
Vind jij het leuk om te zwemmen en heb je een zwemdiploma? Kom dan gezellig een keertje
kijken bij de zwemclub ZPCM in ’s-Heerenberg.
Op maandag en woensdag van 18.15 tot 19.00 uur zijn de waterpolotrainingen
en op dinsdag en donderdag van 18.15 tot 19.00 uur zijn de zwemtrainingen.
Zien we je binnenkort? En oohja…. vergeet je badkleding niet mee te
nemen.
Voor meer info kun je contact opnemen met:
Ilona de Winter 0630243520 / ilona-dewinter99@hotmail.com
Roxanne Merghart 0639633639
Noa Esman noaesman@hotmail.com
Neem een kijkje op onze site www.zpcm.nl of onze facebookpagina Zwem &
PoloClub Montferland.

Geslaagd!

Van harte gefeliciteerd
Mara Achterberg, Floor de Ruijter, Senna Firing, Casper Hoppenbrouwers,
Lenthe Jansen, Ricky Joling, Dinçer Kokku, Lenn Schütters,
Hiske Sommers en Teun Verkammen.
leerlingen van de Past. Galamaschool met ’t diploma Computertypen/Word/PowerPoint.
Wat zullen ze er nog een plezier aan beleven! Laat nu maar komen die verslagen,
werkstukken en presentaties. Alle reden dus om trots te zijn met dit resultaat. Ook meedoen?
De nieuwe cursus start weer in september 2020.
Voor meer informatie en inschrijven surf naar www.deopleidingscentrale.nl of neem contact
op met De Opleidings Centrale, Doetinchem tel. 0314-363060.

Zomervakantie
De zomervakantie start op donderdag 16 juli om 14.00 uur. Fijne vakantie allemaal.

Jaaroverzicht 2019-2020
Beste ouders/verzorgers,
Aan het eind van dit “bijzondere schooljaar” willen wij met u terugkijken naar 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:
Op 11 december 2019 hebben we afscheid genomen van juf Eloïse. Ze
heeft 17 jaar als juf van groep 1/2 op de Past. Galamaschool gewerkt.
Helaas was ze gedwongen door ziekte om te stoppen met haar werk. We
wensen haar veel geluk toe voor de toekomst.
Juf Daphne gaat in het nieuwe schooljaar aan een nieuwe uitdaging beginnen. Zij gaat de
Pabo doen en aan de slag op de St. Jozefschool in Azewijn. Wij wensen haar veel geluk.

Juf Willeke is op 23 juni 2020 bevallen van een prachtige dochter: Rosalie. Zij keert
na de herfstvakantie terug van haar verlof. Juf Fabienne vervangt een dag van haar
verlof.

In mei (midden in de coronatijd) is meester Tim, gymdocent, met een
nieuwe baan gestart. Meester Siebe heeft hem opgevolgd. In het
nieuwe schooljaar krijgen alle groepen gymles van meester Siebe.
We wensen hem een prettige tijd op onze school toe.
Meester Frank gaat na de zomervakantie bij het PON (vervangingspool) werken.
Veel succes, meester Frank
Onderwijskundig:
Ook dit schooljaar zijn wij blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs op
onze school.
Het taalonderwijs heeft altijd veel aandacht. We hebben voor begrijpend lezen gewerkt met
Nieuwsbegrip. Hier krijgen de kinderen te maken met actuele teksten.
We zijn gestart met de vernieuwde rekenmethode WIG5 waarmee ook groep 8 het komend
schooljaar gaat werken. De rekenmethode sluit nauw aan bij het niveau van de leerlingen.
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.

In de kleutergroepen zijn we gestopt met de Cito toetsen. We hebben de leerlingen gevolgd
met behulp van de leerlijnen van ParnasSys 4-7-jarigen. Dit is een
observatiesysteem. De ontwikkeling van de leerlingen worden gevolgd
op 4 domeinen:
Motoriek (grove en fijne)
Rekenen (tellen en getalbegrip, meten en meetkunde)
Taal (beginnende geletterdheid en interactief taalgebruik)
Spel
Ook blijven we de toets m.b.t. letterkennis e.d. (fonemisch bewustzijn) afnemen.

We hebben dit schooljaar voor de zaakvakken (aardrijkskunde, biologie en geschiedenis)
gewerkt met de methode Blink.
De vakken worden niet meer apart gegeven, maar geïntegreerd in themavorm.

I.v.m. de Coronacrisis is er geen Centrale eindtoets geweest voor
groep 8. 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 een enorme impact gehad dit schooljaar.
Op 15 maart 2020 gingen de scholen dicht. Dit had niemand
van ons team ooit meegemaakt. De eerste twee weken hebben
de kinderen lespakketten op papier gekregen en daarna zijn de
leerkrachten vanaf gr.5 digitaal gaan lesgeven op afstand. In de onderbouw waren de lessen
een combinatie van digitaal en papier. Dit was voor alle leerkrachten een intensief traject.
Alles was nieuw, uiteraard ook voor de kinderen en voor u als ouder. Op 11 mei mochten de
scholen gedeeltelijk weer open en op 8 juni weer volledig. Daar waren we blij mee, al was het
ook best een beetje spannend.
Door de coronacrisis hebben een aantal activiteiten niet plaatsgevonden, zoals o.a.
schoolreizen, kamp, bezoek Rijksmuseum, centrale eindtoets groep 8.
Ook hebben de kinderen een aangepast eindrapport gehad. Normaal gesproken nemen we
voor de zomervakantie nog enkele tussentoetsen van Cito af. Die hebben we verschoven naar
het najaar. We hebben met diverse protocollen gewerkt en ook op dit moment is de situatie
nog anders dan een half jaar terug. Deze situatie zal ook in september nog zo zijn, maar we
ervaren dat we hier goed mee kunnen omgaan. Hopelijk zijn er geen nieuwe strengere
maatregelen meer nodig in het najaar.
Op cultureel gebied hebben onze leerlingen weer een aantal mooie
ervaringen op kunnen doen. De groepen 1 t/m 8 hebben allemaal een
workshop gehad van kunstenaar Djovrie Krus in het kader van ‘75 jaar
vrijheid’.

De tentoonstelling op schoolniveau hebben we moeten annuleren. U heeft de foto’s van de
werkstukken kunnen bewonderen op facebook.
De groepen 7 en 8 hebben een bezoek gebracht aan het Nationaal onderduikmuseum in
Aalten.
Alle leerlingen hebben dit schooljaar elke week een muziekles van Juf Angela gehad. Een
uitzondering: beide groepen 4, die krijgen AMV-les die wordt verzorgd door de
muziekschool.
De groepen 1 t/m 4 hebben de Sint bezocht in Huis Bergh.
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.
De website is dit schooljaar vernieuwd.
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
De huisvesting van de scholen in ‘s-Heerenberg staat uiteraard nog steeds op de agenda. Op
dit moment wordt het pand van fietsenfabrikant ‘Specialized' door de gemeenteraad genoemd
als voorkeurslocatie. Er moeten nog een aantal zaken onderzocht worden voordat het
definitief wordt. In het 4de kwartaal van 2020 wordt het besluit “go of no go” genomen.
Samen met ons bestuur proberen we ervoor te zorgen dat onze school een verzorgde
uitstraling blijft behouden en een fijne (werk)plek is voor kinderen en leerkrachten.

Vooruitblik schooljaar 2020-2021
Onderwijskundig
Op maandag en donderdag krijgen alle groepen een gymles van onze vakdocent gym meester
Siebe.
Voor muziek komt op dinsdag en woensdag onze vakleerkracht: juf Angela.
Het werken met chromebooks wordt voortgezet en uitgebreid. Groep 8 gaat voor het
rekenonderwijs ook met Wereld in Getallen 5 werken. Dit past in onze toekomstvisie waarin
we blijven werken aan meer eigen regie voor kinderen We willen de zelfstandigheid en
autonomie vergroten, kinderen actief betrokken maken en eigen verantwoordelijkheid geven
Met dit programma kunnen we echt spreken over onderwijs op maat.

Voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip. De kinderen werken met actuele teksten
die aansluiten bij hun belevingswereld.
Voor het leesonderwijs vanaf groep 4 gaan we ons verdiepen in een nieuwe methode voor
voortgezet technisch lezen en leespromotie.
In de groepen 1 en 2 gaan we werken met LOGO 3000. Dit is een programma voor
woordenschat. Dit programma sluit aan bij onze manier van werken met thema’s.
Daarnaast gaan we verder werken aan de leerlijnen van ParnasSys.
Komend schooljaar komt de Mini Micado in onze school. Dat betekent dat de lessen van
mini-Micado op onze school worden gegeven.
Ook gaan wij ons nog meer specialiseren in het onderwijs aan het (hoog)begaafde kind. Juf
Renate gaat hier op vrijdag een plan voor maken.
Meer informatie hierover ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Kindgesprekken hebben een plek gekregen binnen onze organisatie. Met alle kinderen zal
individueel gesproken worden over zowel het welbevinden als hun betrokkenheid bij het
schoolwerk.
De leerlingenraad wordt voortgezet. Het was dit jaar in de 2de
helft even zoeken naar een goed structureel moment van
samenkomen maar dat is voor het komend jaar opgelost.
Een aantal zaken, zoals de Kanjertraining en woordenschat zijn
onderwerpen die steeds weer op de agenda staan.

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, ouders die helpen met fruit snijden, meegaan naar het
zwembad of de bieb en ouders die altijd weer klaarstaan om te rijden.
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 in dit bijzondere schooljaar.
Ook dank aan de onderwijsondersteuners binnen ons team, Daphne, 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

