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Beste ouders, hallo kinderen,

Carnaval 2017
Uitnodiging van onze Schoolprins Sigi en Schoolprinses Renske om deel
te nemen aan de Kinderoptocht.
Kinderoptocht:
Op zondag 19 februari gaan we met onze Schoolprins Sigi en Schoolprinses Renske mee met de
kinderoptocht om 14.11 uur. We hopen dat er heel veel kinderen met hun ouders meegaan.

Het motto van “ D’r Heksenbergse Vastelaovends Verein”:
“Op Sjpasseberg sjtroale de sjterre roeët, geejl en greun
(Op woensdag 15 februari a.s. van 9.00-12.30 uur wordt er geknutseld voor de kinderoptocht.)
Vanaf 14.00 uur : opstellen optocht.

Kleutercarnaval
Op donderdag 23 februari: De kleuters vieren op hun eigen manier carnaval in hun klassen en
speelzaal. Uiteraard komen de kleuters deze dag verkleed naar school. De ouderraad zorgt voor een
versnapering, maar de ouders zorgen wel zelf voor de lunch. De school is uit om 14.45 uur. Op
vrijdag 24 februari hebben de kleuters vrij!!!

Carnavalsviering voor groep 3 t/m 8
Op vrijdag 24 februari vieren we carnaval met groep 3 t/m 8. Alle kinderen komen dan verkleed
naar school. (A.U.B. géén maskers en losse attributen zoals geweertjes enz). De school begint
gewoon om 8.30 uur. Rond 9.00 uur gaan we in kleine optocht (mits het weer dit toelaat) naar het
gemeenschapshuis waar we gaan dansen, hossen, en springen. De ouderraad zorgt voor een kleine
versnapering en iets te drinken (dus de kinderen hoeven niks zelf mee te nemen.

Om 12.00 uur is de school uit, u kunt de kinderen op school afhalen!!!
Bespreek nog eens duidelijk met uw kind:
“Is er niemand buiten om je op te halen, ga dan terug naar binnen
en zeg het tegen de juf of de meester”. We kunnen u dan bellen.

De carnavalsvakantie begint dan en wij wensen iedereen hele fijne carnavalsdagen!!!
Team en Ouderraad Basisschool Gerardus Majella
------------------------------------------Zaterdag 25 februari: Carnavalsmiddag voor de kinderen in het Gemeenschapshuis
Een verzoek van Henri ter Huurne- SGH penningmeester 06-30547437: Evenals vorig jaar zouden wij graag
zien dat de diverse schoolgroepen van BS Gerardus Majella hun optredens van vrijdag 24 februari herhalen
tijdens deze carnavalsmiddag voor de kinderen. Dan kunnen alle opa´s, oma´s, broertjes en zusjes, ooms en
tantes genieten van de optredens!
Basisschool Gerardus Majella
Hei-Grindelweg 88 6414 BT HEERLEN Tel.: (045) 5285960
www.bsgerardusmajella.nl
info.rkbsgerardusmajella@movare.nl

Groep 1, 2 en 3 op kraamvisite bij de lammetjes
Groep 1, 2 en 3 hebben ook dit jaar weer de lammetjes bezocht en hebben een leuke
ochtend gehad. Dit was genieten. Ouders, opa’s en oma’s hartelijk dank voor het begeleiden
en het brengen en halen (groep 1 en 2). Groep 1 bezocht de lammetjes dinsdag 31 januari
j.l., groep 2 op dinsdag 7 februari j.i. en groep 3 op vrijdag 10 februari j.l.

Vrijdag 3 februari 2017: Cultuureducatie groep 5 en 6
Mime workshop Circus door Dönci Bánki (in de speelzaal op school)
Kernwoorden: taal - emoties uitdrukken zonder woorden.
In deze mimeworkshop leren de kinderen hun hele lichaam expressief te gaan gebruiken.
Achter de schermen van het circus gaat van alles mis. Maar “the show must go on” en de
spreekstalmeester laat hier niets van merken. Leerlingen kruipen in de huid van artiesten en
gaan zelf spelen en zo het circus redden. Maar alles is illusie.

Isy
Maakt u al gebruik van ISY, het digitale communicatiesysteem voor o.a. nieuwsbrieven en
weblogs. U kunt zich nog steeds aanmelden. Heeft u geen registratiecode (meer) vraag
ernaar bij juf Mandy of de directie: mandy.jaspers@movare.nl of
directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl.

De Typetuin: schrijf snel in!
Op dinsdag 14 maart 2017 om 15:00uur gaat de klassikale typecursus van De Typetuin van
start. Op dit moment zijn er te weinig aanmeldingen voor deze cursus. Inschrijven kan tot een
week voor de start maar het zou mooi zijn als we nog voor de krokusvakantie uitsluitsel
hebben of de cursus door kan gaan. Interesse? Inschrijven kan via www.typetuin.nl of bel
naar 013-5220579. Zodra de cursus voldoende aanmeldingen heeft ontvangt u hier
persoonlijk bericht over.

Oudergesprekken groep 3 voor de carnavalsvakantie
De oudergesprekken van groep 3 worden voor de Carnavalsvakantie gestart. Juf Mandy gaat
een week na de Carnavalsvakantie met zwangerschapsverlof.

Oudergesprekken voor groep 1 en 2 een week na de Carnavalsvakantie
De oudergesprekken van groep 1 en 2 worden een week na de Carnavalsvakantie
gehouden. U ontvangt van de leerkrachten een uitnodiging.

Oudergesprekken voor groep 4, 5, 6 en 7 een week na de
Carnavalsvakantie
De oudergesprekken voor groep 4, 5, 6 en 7 worden een week na de Carnavalsvakantie
gehouden.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging via ISY van de leerkracht. Ouders die geen gebruik
maken van ISY ontvangen een aparte uitnodiging. Wilt u alsnog gebruik maken van Isy, dan
kunt u contact opnemen met juf Mandy (mandy.jaspers@movare.nl

Adviesgesprekken groep 8
De adviesgesprekken van groep 8 vinden plaats op dinsdag 21 februari.
De kinderen van groep 8 hebben gewoon school.
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Verkeersveiligheid rondom de school
We willen u vragen om goed te letten op de verkeersveiligheid bij het halen en brengen van
al onze kinderen.






Speciale aandacht voor het stopverbod aan beide kanten van 8.00-15.00 uur.
We weten dat er bij het “pad” geen officieel zebrapad is, maar in het belang van de
veiligheid vragen we u toch hier voorzichtig te zijn en rekening met elkaar te houden.
!!! Wij rijden stapvoets zodat we kinderen die niet zo goed opletten bijtijds zien.
Uitsluitend parkeren waar het mag.
Het voorplein is geen parkeerplaats.

Een beetje extra aandacht door iedereen kan wellicht helpen dat het veiliger wordt en blijft
voor de kinderen die gebracht en gehaald worden, maar ook voor die leerlingen die
zelfstandig naar school komen.

We merken dat het vaker onveilig is voor de leerlingen die zelfstandig
naar school komen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Belangrijk om te weten of om aan te denken:






Denkt u aan het retourstrookje deelname en betaling schoolreis 2017.
Inleverdatum retourstrookje was 6 februari 2017!
Bespreek nog eens duidelijk met uw kind:
“Is er niemand buiten om je op te halen, ga dan terug naar binnen en zeg het tegen de
juf of de meester”. We kunnen u dan bellen.
De schilderwerkzaamheden bij de kleuters zijn met onmiddellijke ingang gestaakt.
Dankjewel voor de fijne boeken voor groep 5: Dalyssia, Lytchano en Ensar!!!!
Dankjewel voor de kerstbomen voor de hele school: Amy Haan en Dex!!!!

Belangrijke data:
Vrijdag 17 februari 2017
Zondag 19 februari 2017
Zondag 19 februari 2017
Maandag 20 februari 2017
Dinsdag 21 februari 2017
Donderdag 23 februari 2017
Vrijdag 24 februari 2017
Vrijdag 24 februari 2017
Maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart 2017
Maandag 6 maart 2017
Woensdag 8 maart 2017
Vrijdag 10 maart 2017
Maandag 13 maart 2017
Vrijdag 17 maart 2017

Groep 1 en 2 vrij
Kinderoptocht Heksenberg
Kindernevendienst in de Corneliuskerk om 11.00 uur
Start oudergesprekken groep 3 en 5
Adviesgesprekken groep 8
Kleutercarnaval. De school is uit om 14.45 uur
Groep 1 en 2 vrij.
Carnavalsviering groep 3 t/m 8. De school is uit om 12.00 uur
Carnavalsvakantie
De school begint weer. Luizencontrole
VVE thuis: thema Lente
Groep 1 en 2 vrij
Start oudergesprekken groep 4, 6 en 7
Groep 1 en 2 vrij

Met vriendelijke groet, Team Basisschool Gerardus Majella
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