
Galama-nieuws 
Augustus 2022 

 Jaargang 20, nr.1 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Start nieuwe schooljaar 
Het schooljaar 2022/2023 gaat weer starten.    
We hopen dat u allen van de vakantie heeft genoten en 
nieuwe energie heeft opgedaan.  
U ontvangt in week 36 de  digitale schooljaarkalender. 
Deze staat dan ook op de website www.galamaschool.nl 
 

AGENDA 

augustus  

22 1e schooldag 

31 schoolfotograaf 

september  

5 Deze week intakegesprekken 

5 Schooljaargids 

12 Studiedag (kinderen vrij) 

 

 

Maandag 22 augustus:  
We starten deze morgen op een speciale manier. Alle kinderen worden met hun ouders op 
het grote plein verwacht. Roy  (de nieuwe directeur) zal iedereen van harte welkom heten 
en het nieuwe schooljaar openen. 
Na de opening gaan als eerste de kleuters met hun ouders via de tussenpoort op het plein 
naar de kleuteringang. Iedereen is van harte welkom om even in de groep te kijken. 
 
De kinderen van de andere groepen gaan vervolgens met hun ouders via de grote ingang  
naar de nieuwe groep. U kunt even rondkijken en dan is het de bedoeling dat de leerkracht 
kan starten met de les. 
 
Voor de rest van de week geldt het volgende: 
  
Vanaf 8.20 uur is de deur geopend en mogen de kinderen naar hun groep gaan. We starten 
om 8.30 uur met de lessen.  
Kom op tijd, maar niet te vroeg.  
 

 
 

http://www.galamaschool.nl/


Groep 1 /2  halen  
.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 
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. 

 
Gegevens 
Het is voor ons en voor u erg belangrijk dat we alle gegevens goed in ons systeem hebben staan. Dus 
heeft u een adreswijziging, een ander mailadres of telefoonnummer, laat het ons dan z.s.m. weten. 
Dit mag per mail aan de eigen leerkracht. 

 

Gymles  

Op maandag hebben de groepen 5, 6, 7 en 8 gymles. Wilt u erop letten dat u uw kind de 
gymtas meegeeft? 

 

Schoolfotograaf 

Woensdag 31 augustus  komt de schoolfotograaf.  Verdere informatie volgt. 
 

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 

GYM          

Maandag Siebe Dinsdag  Woensdag  Donderdag Siebe Vrijdag  

8.30-9.15 
Oekraïne 
groep 

8.30-
9.15 

Oekraine 
groep 8.30-9.15  8.30-9.15 

gr 0/1 
Karin 

8.30-
9.15 

Oekraine 
groep 

9.15-
10.00 

Oekraïne 
groep 

9.15-
10.00  

9.15-
10.00  9.15-10.00 

gr 2 
Desley 

9.15-
10.00  

10.30-
11.15 gr 5 Lisa 

10.15-
11.00 Kleuters 

10.15-
11.00 Kleuters 

10.30-
11.15 

gr 3 
Willeke  

10.15-
11.00 Kleuters 

11.15-
12.00 gr 6 Harrie 

11.00-
11.45  

11.00-
11.45 gr 8  

11.15-
12.00 

gr 4 
Kathelijn  

11.00-
11.45 gr 6 

          

12.30-
13.15 gr 7 Arjan 

12.30-
13.15  

12.30-
13.15  

12.30-
13.15  

12.30-
13.15 gr 7 

13.15-
14.00 

gr 8 Anne 
Marie/Femke 

13.15-
14.00 gr 4 

13.15-
14.00 gr 3 

13.15-
14.00 gr 5 Lisa 

13.15-
14.00  

          



 
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 5 september. 
U kunt zich een week van tevoren weer inschrijven via de Parro app.  
In de week van 29 augustus krijgt u via de PARRO app een uitnodiging voor het startgesprek. 
en het formulier ter voorbereiding. 
 

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 OR leden. (zie het vorige Galama-nieuws) 
 
BERICHT VANUIT CARNAVALSVERENIGING D’ OLDE WASKUPEN UIT ‘S-HEERENBERG 

Afgelopen juni hebben wij eindelijk weer echt carnaval kunnen vieren. Jeugdprins Xavi I en 
zijn gevolg hebben middels het verbranden van de pop, de carnaval van afgelopen jaar 
afgesloten.  
Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuw jeugdgevolg om het carnavalsfeest in 2022-
2023 weer te vieren. Er zijn weer een prins(es), dansmarietjes, narren, een vaandeldrager en 
een Raad van XI nodig. Dus…………………… wil jij op de wagen staan tijdens de optocht, de 
scholen en buurten bezoeken, maar vooral heel veel plezier hebben tijdens het mooiste 
feest van het jaar?  



Meld je dan aan voor het jeugdgevolg van komend jaar via 
http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/aanmeldformulier-jeugdgevolg.  
Naast het gevolg is het ook heel belangrijk om weer fantastische feestjes te bouwen tijdens 
onze jeugdpronkzittingen. Hier kan jij ook aan meehelpen! In november staat de jaarlijkse 
jeugdpronkzitting gepland op zaterdag 12 november a.s.  
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 wij 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. 
 
 
 

 
 
Wij zijn er helemaal klaar voor: tot maandag!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team van de Past.Galamaschool. 

http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/aanmeldformulier-jeugdgevolg
http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/buutschool/aanmelden-buutschool
http://waskupen.nl/index.php/bp/jeugd/buutschool/aanmelden-buutschool

