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Start nieuwe schooljaar
Het schooljaar 2021/2022 gaat weer starten.
We hopen dat u allen van de vakantie heeft genoten en
nieuwe energie hebt opgedaan.
Maandag 30 augustus ontvangt ieder gezin de
schooljaargids (+kalender)
Beide uitgaven staan dan ook op de website
www.galamaschool.nl
Tijdelijke vervanging van Margo Oudendijk, even voorstellen:
Beste ouders en kinderen van de Past. Galamaschool.
Na een welverdiend, prachtig afscheid van juf Margo mag ik voorlopig haar taak overnemen en daar
heb ik veel zin in. Binnenkort wordt er opnieuw een vacature geopend om de functie van directeur te
vervullen op de school. Maar voorlopig mag
Als eerste kennismaking zal ik iets over mijzelf vertellen.
Mijn naam is Xandra Baas, ik ben getrouwd met Mart, we hebben twee (grote) zoons en wij wonen in
Ellecom. In mijn vrije tijd lees en teken ik graag en ik houd van wandelen en fietsen. Ook houd ik van
muziek en ga graag naar concerten …… maar ja, de laatste tijd …… daar weet u alles van.
Ik werk al vele jaren in het onderwijs, eerst als leerkracht, daarna als remedial teacher /
dyslexiebehandelaar en intern begeleider. De laatste 8 jaar werk ik als (interim) directeur bij
verschillende basisscholen in de regio.
Binnen de Pro8-scholen ben ik warm ontvangen door het bestuur en hebben Margo en Angelique mij
al aardig wegwijs gemaakt in de school. De kinderen ga ik maandag zien en u hoop ik ook te kunnen
ontmoeten. Helaas nog steeds met in achtneming van de corona-maatregelen.
Voor nu: weet dat u altijd welkom bent, alleen zal dat nog even via een afspraak vooraf moeten
verlopen. Ik ben drie dagen per week werkzaam op de school, dat is voorlopig de maandag, dinsdag en
vrijdag.

Een hartelijke groet,
Xandra Baas

Maandag 30 augustus:
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.

Groepen 1 t/m 3
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.

Groep 1 /2 brengen en halen (vanaf 31 augustus 2021)
We hebben tijdens de coronatijd ervaren dat de zelfstandigheid van kinderen heel groot is.
We willen de afspraken uit die tijd m.b.t. het brengen en halen dan ook handhaven.
Dit betekent dat de leerkrachten in de deuropening bij de klas staan om de kinderen te
verwelkomen en de handen te laten wassen. De onderwijsassistente of de intern begeleider
staat bij de ingang.
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.
Voor de nieuwe kleuters wordt een uitzondering gemaakt. De leerkracht maakt hierover een
afspraak met de betreffende ouders. Om 14.00 uur worden de kinderen tot bij de poort
gebracht, waarna ze door de ouders/verzorgers meegenomen kunnen worden.
Als uw kind met de fiets komt, wilt u de fiets dan achter het hek naast de opbergruimte zetten.
Heeft u vragen of twijfelt u over een afspraak, dan kun u contact opnemen met de
groepsleerkracht of de school.

Parro
Korte mededelingen, zoals: een beetje ziek, bezoek tandarts enz. kunnen worden doorgegeven
worden via de PARRO app. Wilt u wat uitvoeriger met de leerkracht praten dan bent u altijd
welkom na schooltijd. Wilt u dan wel even via PARRO een afspraak maken, dat voorkomt
teleurstellingen. ( vergadering of bespreking leerkracht) Wilt u erop letten dat uw het bericht
aan de leerkracht stuurt die op die dag voor de groep staat. U voorkomt hiermee dat uw
bericht niet op tijd gelezen wordt.

Gymles: Op maandag hebben de groepen 1 /2A, 1 /2B, 4, 5A, 5B en 7A gymles. Wilt u er op
letten dat u uw kind de gymtas meegeeft?

Schoolfotograaf 7 september.
Dinsdag 7 september komt de schoolfotograaf. Verdere informatie volgt.

Welkom
Gr. 1 /2 A: Juan, Mason, Sophie, Fayenna, Lammert
Gr. 1 /2 B: Senna, Maram
Gr. 3
: Wimmie
Gr 5A
: juf Lisa

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

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
De startgesprekken zijn dit jaar in de week van 13 september.
U kunt zich een week van tevoren weer inschrijven via de Parro app.
In de week van 7 september krijgt u via de PARRO app een uitnodiging voor het startgesprek.
Het formulier ter voorbereiding zit bij de schooljaargids/kalender.

Kanjertraining
Omdat wij belang hechten aan een gezonde en veilige school, gebruiken we de
Kanjertraining.
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

We zijn nog steeds op zoek naar versterking van de vrijwilligersgroep voor
pleinwacht en naar OR leden. (zie het vorige Galama-nieuws)

Situatie op 30 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 (13 aug) geeft naast de basisregels die voor
iedereen gelden o.a. de volgende regels:

1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
2. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard
worden.
3. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

4. Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
mogen vanaf 12 juli 2021 wel weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid
of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. Het volledige protocol voor het
basisonderwijs staat op onze website www.galamaschool.nl
Wij blijven vooralsnog 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 7B de hoofdingang. Gr. 4, 5B aan de zijkant, groep 7A, 8A en 8B aan de
achterzijde (Mechteld ten Ham str.)

Graag tot maandag!!
Met vriendelijke groet,
het team van de Past.Galamaschool.

