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Beste ouders, hallo kinderen,
Groep 1 t/m 5 doet mee aan de Vastenaktie van de Parochie.
Vanaf week 13 wordt er in de groep 1 t/m 5 gesproken over de Vastenaktie 2017.

!!!Op maandag 27 maart krijgen de kinderen van groep 3,4, en 5 een gastles over de Vastenactie.
De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen een envelop met een informatiefolder. De envelop met
inhoud kan op school ingeleverd worden tot en met woensdag 12 april 2017. Het geld wordt
gestort op de rekening van de parochie. Deelname is uiteraard vrijwillig.
Dit jaar is het thema van de Vastenactie:

Bouw mee, samen staan we sterk!
In het dorpje Thali, in Nepal, is een grote groep arme kinderen voor onderwijs aangewezen op de
'armenschool'. Deze school werd in 2015 grotendeels verwoest door de aardbeving en daardoor
onbruikbaar. Kinderen, waaronder veel wezen, werden provisorisch opgevangen in een oude
veestal. In de zomer van 2016 zijn 30 helpende handen uit Heerlen, voornamelijk jongeren, naar
Thali gereisd. Zij voelden zich geroepen om te helpen bij het opnieuw opbouwen van de school; wie
onderwijs kan volgen heeft immers kans op een betere toekomst. Zij hebben 15 dagen lang de
handen uit de mouwen gestoken en samen met de lokale bevolking een nieuw en aardbeving
bestendig fundament in de school gelegd. De groep heeft hun vakantie gegeven voor het bouwen
aan een nieuwe toekomst voor de armste kinderen van Thali.
Nu zijn de 30 helpende handen van plan om in de zomer van 2017 terug te keren naar Thali, om dan
de school af te helpen bouwen. Er moet nog een tweede verdieping gemaakt worden om alle
kinderen onderdak te kunnen bieden. Stroom en goed sanitair is er ook nog niet. Daarvoor is nog
veel geld nodig. Daarom vragen de dertig helpende handen uw hulp om het benodigde bedrag voor
de bouwmaterialen bij elkaar te krijgen. Het project is dit jaar uitgekozen voor de Vastenactie 2017 in
Landgraaf en Heerlen. Er wordt ook in onze school aandacht besteed aan dit project.
U kunt meehelpen door uw eigen bijdrage in de Vastenactie 2017. Bouw mee, samen staan we
sterk!

Open middag op school op donderdag 6 april 2017 van 13.30-14.30 uur
 Voor ouders van peuters en kleuters, die nog niet de basisschool bezoeken;
of wordt uw zoon of dochter in de periode tot 1 augustus 2017 4 jaar?
 Om in een ongedwongen sfeer kennis te maken met onze school;
 Tevens aanmeldings- en inschrijfmiddag;
 Belangrijk: als vader of moeder niet kunnen, kom dan op bezoek met opa, oma of met de
oppas;
 Op een andere dag kunt u ook de school bezoeken, het is handig als u dan even een afspraak
maakt. (06-10493750 Marie-José Kollau)
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Verkeersveiligheid rondom onze school
Zoals u wellicht gemerkt heeft, wordt er gehandhaafd met betrekking tot de verkeersveiligheid.
De buitengewone opsporingsambtenaren zijn vandaag op school geweest en hebben ons verzocht
het volgende aan u kenbaar te maken.
Vanaf heden (21 maart 2017) wordt er gecontroleerd en gehandhaafd.

Doe mee aan de MOVARE Kids Run tijdens de
Parelloop in Brunssum!





Op zondag 2 april 2017
voor jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar
Inschrijven kan tot 29 maart 2017 op www.parelloop.nl
Kosten inschrijving vooraf € 3,00 of tijdens de wedstrijddag zelf € 3,50.

Informatie Muziekproject.
Een aantal kinderen van onze school neemt sinds enkele maanden deel aan een muziekproject op
school. Harmonie St. Gerardus heeft dit project in samenwerking met de basisscholen, de fanfares
van Heerlerheide en Nieuweinde en Schunck*Muziek en Dans georganiseerd. Doel van het project is
om kinderen enthousiast te maken voor muziek, om hen te leren om een instrument te bespelen.
Samen muziek maken is een hele belevenis voor kinderen, leerzaam en leuk.
Graag willen wij u informeren over het hoe en waarom van dit project en welke rol de Harmonie bij
dit project heeft. Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst samen met uw zoon of dochter op
maandagavond 27 maart om 18:30 in het Gemeenschapshuis van de Heksenberg op de
Heigrindelweg 84 Heerlen.
Na een algemeen praatje en de gelegenheid om vragen te stellen nodigen we de kinderen en u uit
om het eerste deel van de repetitie van de harmonie bij te wonen. We zorgen voor een leuk
programma waardoor de kinderen kunnen ervaren wat een harmonie is en te beleven hoe het is om
samen muziek te maken. De avond is om 20:30 uur afgelopen.

Met vriendelijke groeten,
Jos Hupperetz
Voorzitter Harmonie St. Gerardus, Heksenberg-Heerlen

Belangrijk om te weten:
Kinderen en ouders die nu niet deelnemen aan het muziekproject zijn ook welkom op
maandagavond 27 maart om 18:30 in het Gemeenschapshuis van de Heksenberg. De
avond is om 20:30 uur afgelopen.
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VVE-thuis
De avonden VVE-thuis zijn erg leuk en leerzaam.
Ze worden gehouden in het lokaal van juffrouw Maud (groep 1 /2)

Datum

Tijd

Thema

12-04-2017
19.00
Ik
17-05-2017
19.00
Verkeer
14-06-2017
19.00
Water
Heeft u interesse, vraag dan informatie aan juffrouw Maud.

Belangrijk om te weten:


Op het raam in de aula bij de middenspeelplaats hangt een mooie poster met de
waarden: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Na de meivakantie starten
we met Positive Behaviour Support (uitgaan van goed gedrag en positief gedrag
belonen!!!) Uiteraard ontvangt u nog meer informatie!!!!!!!!!!!!!




De communiedatum in het nieuwe schooljaar is donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)
Denkt u aan het retourstrookje deelname en betaling schoolreis 2017.
Inleverdatum retourstrookje was 6 februari 2017! De uiterste betaaldatum is 3 april a.s.

Belangrijke data:
Vrijdag 24 maart 2017
Vrijdag 24 maart 2017
Vrijdag 31 maart 2017
Maandag 3 april 2017
Woensdag 5 april 2017
Donderdag 6 april 2017
Donderdag 6 april 2017
Vrijdag 7 april 2017
Zondag 9 april 2017
Woensdag 12 april 2017
Woensdag 12 april 2017
Woensdag 12 april 2017
Donderdag 13 april 2017
Donderdag 13 april 2017
Vrijdag 14 april 2017
Maandag 17 april 2017

Groep 1 en 2 vrij
Wandelen voor Water (groep 6,7 en 8)
Groep 1 en 2 vrij
Uiterste betaaldatum schoolreisje
GIPS project groep 7
Verkeersexamen theorie groep 7
Open middag van 13.30-14.30 uur
Groep 1 en 2 vrij
9.30 uur: Palmpasenviering m.m.v. communicanten
Heksenberg en de Vrank
Inleveren enveloppen Vastenactie groep 1 t/m 5
Groep 4: 10.00 uur Wat vliegt, kruipt en zwemt daar?
GIPS project groep 7
2e Rapport
Paasviering. School gewoon uit om 14.45 uur
Goede Vrijdag: alle groepen vrij
2e Paasdag: alle groepen vrij.
9.30 uur: Presentatieviering voor communicanten
Heksenberg, aansluitend paaseieren zoeken in de tuin van
de kerk.

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
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