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Protocol basisonderwijs: Mondkapjes
Het protocol waar basisscholen zich aan moeten houden, wordt regelmatig bijgesteld.
De hoofdlijnen zijn nog steeds gelijk.
Voor de herfstvakantie heeft u een PARRO-app ontvangen met de beslisboom waarin wordt
aangegeven wanneer een kind naar school mag. Dit was de laatste versie.
Bij twijfel mag u altijd bellen met school.
Voor ouders gelden nog steeds dezelfde maatregelen. U mag alleen de
school bezoeken op afspraak. Als u een afspraak heeft en de school
binnenkomt, verzoeken we u een mondkapje te dragen.
In november zijn er weer oudergesprekken. Voor de ouders van groep 8
zijn deze gesprekken komende week en voor de andere ouders zijn de gesprekken in de
week van 16 november.
Behalve voor de ouders van de leerlingen van groep 8, zijn deze gesprekken weer via Teams
of via de telefoon. We zouden het graag anders willen, maar dit is niet wenselijk voor de
gezondheid van ons allen.
De inschrijvingen voor de gesprekken kunt u in de week van 9 november verwachten.

Subsidiegelden: extra inzet
De basisscholen hebben een subsidieaanvraag kunnen doen voor extra geld in verband met
de coronamaatregelen in het voorjaar. De school is een periode gesloten geweest en
daardoor hebben kinderen een achterstand op kunnen lopen.
Wij hebben ook subsidie gekregen. Dit betekent dat er tot de zomervakantie 2021 wat extra
uren in de groepen kunnen worden ingezet.
De uren worden vervuld door huidige teamleden die een tijdelijke uitbreiding van hun taak
krijgen. Dit is fijn voor de kinderen, het zijn bekende gezichten en ook voor de school, want
er gaat geen tijd verloren aan inwerken.

Tikkie! Jij bent ‘m.
Zoals u wellicht weet, zijn de PRO8 scholen verbonden met
stichting Buganala. Enkele jaren geleden heeft de kerstmarkt op
onze school een mooi bedrag opgeleverd voor deze stichting. Door
de coronacrisis zijn er geen grotere sponsoracties in de stichting.
Daarom vragen we op een andere manier een kleine bijdrage voor
de scholen in Gambia.
Het gaat om een tikkie van €1,20. Verdere informatie vindt u in de
bijlage bij deze mail. We hopen van harte dat uw allen meedoet.

Folders
Vooral aan het begin van het schooljaar geven we folders en boekjes van diverse uitgeverijen
mee aan de kinderen. Dit betekent niet dat we vinden dat u van deze acties gebruik moet
maken. Maak vooral uw eigen keuze.

13 november kledinginzameling.
Er is op 13 november een kledinginzameling. Wilt u die dag de zakken
met kleding in het fietsenhok zetten. Wilt u al eerder kleding brengen?
Dat kan. U mag de zakken onder schooltijd ook in het fietsenhok zetten.
We kijken elke dag om 15.00 uur of er zakken staan en halen ze binnen.

Werkgroep hoofdluis
Door de coronacrisis gaat de gewone controle door de werkgroep
voorlopig niet door. Doordat er toch verschillende keren hoofdluis
gemeld wordt, worden sommige groepen nog wel gecontroleerd door de
werkgroep. Hier is geen vaste dag voor.
Het verzoek aan u blijft: graag regelmatig thuis controleren.

Bericht van de Ouderraad.
Normaal gesproken is er in november een jaarvergadering van de Ouderraad. Door de
coronacrisis kan dit niet doorgaan. De ouderraad heeft een jaarverslag geschreven en deze
wordt komende week geplaatst op de website van school.
Het financieel jaarverslag is besproken. Wilt u dit inzien, dan kunt u een afspraak maken op
school. Dit kan via galamaschool@galamaschool.nl

Bericht vanuit de parochie: Eerder Eerste Communie gemist?
We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de Eerste
Communie of het Heilig Vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem is dat ze wat
ouder zijn. Ook zij zijn van harte welkom om in deze ronde 2020-2021 mee te doen.
En misschien heeft uw kind de eerste stap, het Doopsel, niet ontvangen? Ook dat hoeft
geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de Eerste Communie kan het zetten
van deze stap meegenomen worden.
Vragen? Voor vragen kunt u terecht bij diaken Theo Reuling of 0316-225687,
t.reuling@parochiegabriel.nl.
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Informatie van de GGD over, van, voor “slaap”.
We krijgen regelmatig informatieflyers van de GGD over diverse onderwerpen.
In de bijlage vindt u een flyer over “slaap”. Altijd interessant.

