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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders, hallo kinderen,
Kinderboekenweek 2016: VOOR ALTIJD JONG!!!
Van 5 tot en met 16 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar staan opa's en oma's centraal binnen
het thema “Voor altijd jong!”. Een geweldig thema waar wij als school veel aandacht aan willen
besteden. Ook dit jaar doen we dat door extra voor te lezen in de klassen en leuke kinderboeken aan
te bieden, waardoor de kinderen nog eens ervaren hoe leuk het is om voor te lezen en voorgelezen te
worden. Maar ook door het organiseren van leuke activiteiten met betrekking tot het thema. Iedere
groep zal zijn steentje bijdragen om van de Kinderboekenweek een heus feest te maken.
Woensdag 5 oktober zal de opening plaatsvinden. Deze dag mogen de kinderen verkleed als
opa of oma naar school toe komen. De leukste, grappigste of origineelste opa en oma winnen
een prijsje! Dus doe je best!
Ook zijn wij op zoek naar opa's en oma's die het leuk vinden om voor te lezen in de klas waar hun
kleinzoon of kleindochter zit. Voor de kinderen is dit een hele bijzondere ervaring. Mocht u graag
willen voorlezen, meldt u dan aan bij de groepsleerkracht van uw (klein)lzoon en (klein)dochter.
Daar kunt u in overleg een dag en tijdstip plannen.
We hopen u als voorleesopa en voorleesoma welkom te mogen heten in onze klassen!

U komt toch ook naar de inloopmiddag
op dinsdag 11 oktober van 14.45- 15.15 uur…………..
Tijdens deze inloopmiddag op dinsdag 11 oktober van 14.45-15.15 uur kunt zich u op de hoogte
stellen van de vorderingen van uw kind(eren). In de eigen groep kunt u samen met uw kind de
werkjes, schriften en werkboekjes komen bekijken. Uiteraard kunt u aan de leerkracht vragen stellen
over het werk. Omwille van de privacy van uw kind is het niet de bedoeling om uitgebreid tijdens de
inloopmiddag over de vorderingen van uw kind te praten. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u
een aparte afspraak met de leerkracht maken.
Belangrijk is dat u uw kind ook complimentjes geeft over het gedane werk.
Mocht u verhinderd zijn op 11 oktober a.s. en toch graag de werkjes van uw kind willen zien, dan kunt
u in overleg met de leerkracht bekijken of een ander tijdstip uitkomt.

Belangrijk om te weten:









Het schoolzwemmen start op donderdag 6 oktober a.s. De kinderen zijn ongeveer om 16.30
uur weer terug op school.
De schoolgids staat op de website.
In de zomervakantie zijn de toiletgroepen van groep 3 t/m 8 vernieuwd en de kleutergroepen
hebben nieuwe plafonds gekregen.
Meester Rob (groep 5) is inmiddels geopereerd en alles is naar wens verlopen. We wensen
hem veel beterschap.
Juffrouw Esther (groep 1) is in verwachting. Proficiat. Ze moet het rustig aan doen en wordt
vervangen door juffrouw Laurie.
Hartstikke fijn dat er zo veel belangstelling was voor de informatieavond. Bedankt!!!!
Onze school is dit schooljaar ingeloot voor het schoolfruit-programma. De levering van
schoolfruit in de week van 7 november. Meer informatie volgt nog.
Onze speelplaatsen zien er supermooi uit. De opa van Damian (groep 4) werkt er iedere dag
aan. Heel erg fijn en superbedankt!!!!!!!!!! Heeft u zin en tijd om mee te helpen, dan bent u van
harte uitgenodigd.
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Schooltoer Roda JC
Na een succesvolle editie van de Schooltoer 2015-2016 van Stichting Roda JC Kerkrade Midden in
de Maatschappij komt de Schooltoer ook dit schooljaar weer naar onze school.
Op dinsdag 4 oktober 2016 worden de groepen 3 t/m 8 bezocht door een medewerker van Roda JC
Kerkrade en de mascotte, Koempeltje. Tijdens dit bezoek (van ongeveer 5 minuten per klas) laten we
de kinderen kennis maken met Roda JC Kerkrade, delen wij een gezondheidskrant uit en krijgen de
kinderen allemaal een voucher, zodat de kinderen gratis de wedstrijd Roda JC Kerkrade – Ado Den
Haag op zaterdag 22 oktober kunnen bezoeken. Ook de groepen 1 en 2 zullen deze vouchers
De kinderen van groep 7 bezoeken op dinsdag 18 oktober het Parkstad Limburg Stadion.
De kinderen volgen vier lesblokken over Gezondheid & Voeding (verzorgd door voedingscoach André
Mostard), Respect (verzorgd door Virenze), financiële gezondheid (verzorgd door de Rabobank) en
een praktijkles Beweging in het Parkstad Limburg Stadion of in de Soccer Arena (verzorgd door de
jeugdopleiding van Roda JC Kerkrade). Tevens krijgen zij een lunch aangeboden door AH XL.
Tijdens deze lunch zullen enkele selectiespelers van Roda JC Kerkrade aansluiten. Na de lunch is er
voldoende tijd voor foto’s en handtekeningen.
Het vervoer heen en terug wordt geregeld met een bus.

Welkom op woensdag 19 oktober a.s. om 12.30 uur:
Bij de feestelijke aangeklede winkel: Terre des Hommes, Mgr. Hanssenstraat 1 in onze wijk
Heksenberg.
Kinderen van groep 6, 7 en 8 deden mee aan een tekenwedstrijd. Van de mooiste tekening wordt een
echte vlag gemaakt die een jaar lang bij de winkel komt te hangen. De jeugdprinses van d'r
Heksenbergse Vasteloavends Verein Jilly 1e zal de uitslag op 19 oktober bekend maken.

Milieueducatie 2016-2017
Woensdag 12 oktober 2016 om 9.15 uur
Groep 1
Kabouter herfst Botanische Tuin
Woensdag 12 oktober 2016 om 9.45 uur
Groep 2
Kabouter herfst Botansiche Tuin
Donderdag 10 november 2016 om 13.00 uur
Groep 3
Knagers
Botanische tuin
Bovenstaande dagen zijn gewone schooldagen en het is de bedoeling dat alle kinderen naar school
komen. Aan deze dagen zijn geen kosten verbonden.
Misschien handig om deze data te noteren. Misschien kunt u dan mee helpen bij het vervoer.
U kunt zich bij de leerkrachten opgeven als u voor vervoer kunt zorgen.
Voor de groep 4 t/m 8 volgt nog een planning.

Belangrijke data:
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober
Donderdag 6 oktober
Vrijdag 7 oktober
Dinsdag 11 oktober
Woensdag 12 oktober
Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober
Vrijdag 14 oktober
Dinsdag 18 oktober
Vrijdag 21 oktober
Zaterdag 22 oktober

Roda Toer in groep 3 t/m 8
Opening Kinderboekenweek. Kinderen mogen verkleed
als opa of oma naar school toe komen.
Start schoolzwemmen
Groep 1 en 2 vrij
Inloopmiddag
Groep 1 en 2: op bezoek bij de Botanische Tuin
Groep 1 en 2: Afsluiting Kinderboekenweek met Oud
Hollandse Spelen
Groep 3 t/m 8: Afsluiting Kinderboekenweek met Oud
Hollandse Spelen
Groep 1 en 2 vrij
Groep 7 op bezoek bij Roda JC
Groep 1 en 2 vrij
Wedstrijd Roda JC-ADO Den Haag. Kinderen kunnen gratis
met voucher de wedstrijd bezoeken.
Herfstvakantie

Maandag 24 oktober t/m
28 oktober
Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Gerardus Majella
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