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Start nieuwe schooljaar
Het schooljaar 2020/2021 gaat weer starten.
We hopen dat u allen van de vakantie heeft genoten en veel nieuwe
energie hebt opgedaan.
Maandag 31 augustus ontvangt ieder gezin de schooljaargids
(+kalender)

Situatie op 31 augustus i.v.m. de coronacrisis
Op dit moment volgen we nog steeds het laatste protocol voor het basisonderwijs:
Het laatste protocol voor het basisonderwijs (1 juli) geeft o.a. 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.
Gr. 3, 5A, 6A en 6B/7B de hoofdingang. Gr. 4A, 4B/5B aan de zijkant, groep 7A, 8A en 8B
aan de achterzijde (Mechteld ten Ham str.)
De gemeente heeft in de zomervakantie een tijdelijk looppad aangelegd voor beide zijingangen.
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 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 vanaf de poort zelfstandig (zonder
ouders/verzorgers) naar binnen. De kinderen van groep 1 mogen 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. Voor de nieuwe kleuters die 31 augustus starten zal 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 ook voor de zomervakantie van kracht waren.
Heeft u vragen of twijfelt u over een afspraak, dan kun u contact opnemen met de
groepsleerkracht of de school.
De zij-ingang 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 (graag 1 ouder per kind) 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.
Vrijdagmiddag 25 september om 12.00 uur zijn de groepen 1,2 en 3 vrij. De
leerkrachten van deze groepen hebben een studiemiddag.
Schoolfotograaf 29 september.
Dinsdag 29 september komt de schoolfotograaf. Dit is op dit moment de afspraak. Hoe we
dit organiseren hoort u z.s.m.

Werkgroep hoofdluis
Door de coronacrisis gaat de controle door de werkgroep voorlopig niet door. 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.

Welkom
Gr. 1 /2 A:Ryan te Winkel, Xin Yi Yuan, Bently Kijk in De Vegte,
Gr. 1 /2 B: Djeejay van Heiningen, Jace Smit, Finn Greck, Annika Gänzler

PARRO app
In de zomervakantie heeft de PARRO app een update gehad. Bij problemen met inloggen
kunt u vanaf maandag 31 augustus contact opnemen met galamaschool@galamaschool.nl
Een aantal ouders vroegen voor de zomervakantie om een nieuwe koppelcode. Dat kan nu
weer. Stuurt u dan even een mailtje?

Kanjertraining
Omdat wij belang hechten aan een gezonde en veilige school, gebruiken we de
Kanjertraining. Op vrijdag 28 augustus volgt het hele team de training voor Licentie C.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende
oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te
verbeteren (curatief). De eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar
besteden we extra tijd en lessen aan dit onderwerp. Deze weken noemen
we de zgn. “gouden weken”. Wat gebeurt er dan o.a. in de groep:
- kringactiviteiten. (bv. naamspelletjes, vertellen, voorlezen etc.)
- 2 a 3 keer per week een extra speelkwartier alleen met de eigen groep.
(de leerkracht observeert: wie speelt graag met wie, wie zijn de leiders,
welke kinderen wachten af.)
-de groep maakt afspraken en regels, zoals: taalgebruik, naar buiten gaan,
omgaan en zorg voor elkaar, het omgaan met elkaar.
-de belangrijkste regels worden opgehangen in de groep.
-het speelkwartier wordt regelmatig besproken: hoe verliep het spelen
samen?
-terugblikken op het verloop van de dag.
-lessen Kanjertraining

Kindgesprekken.
In de komende zgn. “gouden weken” voert de leerkracht met elk kind uit zijn/haar groep een
gesprekje. Dit heeft als doel om de betrokkenheid van kinderen te vergroten, zodat ze meer
eigenaar worden van hun eigen leerproces. Ook vinden we het belangrijk voor het
welbevinden van de kinderen. In de tweede helft van het schooljaar wordt dit herhaald.

Startgesprekken
Dit schooljaar zijn de startgesprekken al eerder gepland. We stoppen met de informatieavond
aan het begin van het schooljaar. De animo onder de ouders voor deze avond was niet groot.
De informatie die belangrijk is voor de groep van uw kind, krijgt u de eerste week op papier
van de leerkracht mee. De startgesprekken vinden plaats in de derde week.
In de week van 7 september krijgt u via de PARRO app een uitnodiging voor het startgesprek.
Het formulier ter voorbereiding zit in de schooljaargids/kalender.

