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Beste ouders, hallo kinderen,
Cultuureducatie groep 7 en 8
De pareltjes van Parkstad op dinsdag 29 mei (interactieve mediatocht- Feel2B)
De leerlingen maken kennis met nieuwe media via een interactieve tocht en ze leren over de
historische achtergrond van de pompgebouwen in Brunssum.
In de pompgebouwen in het Schutterspark gaan de leerlingen aan de slag met verschillende
faciliteiten van de Media Inn. Ze gaan samenwerken in groepjes en helpen elkaar om allerlei
opdrachten uit te voeren. Bijv. het inspreken van een voice-over, een vlog opnemen, green screen
opnames maken. Tegelijkertijd leren ze van alles over de geschiedenis van het park en de
verschillende gebouwen.

Wandelen voor water
In Nederland is het heel normaal dat er altijd schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. In veel
ontwikkelingslanden zijn er helemaal geen kranen. Daar moeten kinderen kilometers lopen om water
te halen. Naar school gaan? Vaak is er weinig tijd voor….(www.wandelenvoorwater.nl)
Groep 6, 7 en 8 hebben vrijdagmiddag 23 maart j.l. mee gedaan aan “Wandelen voor Water” en ze
hebben € 622 opgehaald. Dit betekent dat we 62 kinderen van schoon drinkwater kunnen voorzien!
Proficiat en super dat jullie allemaal zoveel inzet hebben getoond. We willen ook de ouders bedanken
voor het begeleiden van onze kinderen!
Bedankt voor het sponsoren. Wandelen voor water was een groot succes!

Wisseling van directietaken
Na de meivakantie zal juf Lia Boumans de directietaken vrijwel geheel overnemen. Juf Lia is op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op school. Juf Marie-José is op woensdag
aanwezig.

Betaling schoolreisje: (deze week kunt u nog contant betalen!)
Het geld voor het schoolreisje moet
echt voor de meivakantie betaald zijn.
Kosten schoolreisje groep 1, 2 en 3 € 20,00
Het schoolreisje is op dinsdag 26 juni 2018.
De kosten zijn € 20,00
De kinderen van groep 1, 2 en 3 gaan met de bus naar Pee Wee in Posterholt.
U kunt het geld overmaken op het bankrekeningnummer van de Ouderraad: IBAN nummer
NL60INGB0001100278 t.n.v. OR BS Gerardus Majella.
Vermeld dan dat dit geld is voor de schoolreis, de naam van het kind en de groep.
Kosten schoolreisje groep 4 t/m 7 € 25.00
Het schoolreisje is op dinsdag 26 juni 2018.
De kinderen van groep 4 t/m 7 gaan met de bus naar Toverland in Sevenum.
De kosten zijn € 25,00.
U kunt het geld overmaken op het bankrekeningnummer van de Ouderraad: IBAN nummer
NL60INGB0001100278 t.n.v. OR BS Gerardus Majella.
Vermeld dan dat dit geld is voor de schoolreis, de naam van het kind en de groep.
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 22 mei komt de schoolfotograaf. Er zijn ouders die de toestemmingsverklaring briefje nog
niet ingeleverd hebben. Om teleurstelling te voorkomen…………….

Krijgen we geen toestemmingsverklaring,
dan gaan we ervan uit dat uw kind niet op de foto mag.
Als u een foto wenst van broertjes en/ of zusjes die niet op school zitten, dan wordt u om 8.15 uur op
school (bij de speelzaal van de kleuters) verwacht.
De foto’s van broertjes en/ of zusjes die op school zitten, worden onder schooltijd gemaakt.

Belangrijk om te weten (en om nog te doen!!!):
 Denkt u aan het inleveren van de Toestemmingsverklaring in het kader van de Wet




op de Privacy.
Denkt u aan het overmaken van de ouderbijdrage.
Vanaf 7 mei a.s. is het fijn als u zelf de kinderen fruit mee geeft naar school.
Denkt u aan de betaling van het schoolreisje. U kunt deze week nog contant betalen op
school.

Belangrijke data:
Donderdag 19 april 2018
Vrijdag 20 april 2018
Vrijdag 20 april 2018
Maandag 23 april 2018 t/m 4
mei 2018
Woensdag 9 mei 2018
Donderdag 10 mei 2018 en
vrijdag 11 mei
Donderdag 10 mei 2018
Zondag 13 mei 2018
Vrijdag 18 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Vrijdag 25 mei 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Dinsdag 29 mei 2018
Dinsdag 29 mei 2018
Vrijdag 8 juni 2018

Koningsspelen groep 1 en 2
Groep 1 en 2 vrij
Koningsspelen groep 3 t/m 8
Meivakantie
VVE thuis: thema Kunst voor gr 1 en 2 om 19.00 uur
Hemelvaartsweekend: alle kinderen vrij
Eerste Heilige Communie om 9.30 uur in de St. Gerardus
Majella kerk
Moederdag
Groep 1 en 2 vrij
2e Pinksterdag: alle kinderen vrij
Groep 1 en 2 vrij
Schoolfotograaf
Cultuureducatie gr 7 en 8: De pareltjes van Parkstad
Inloopmiddag om 14.45 uur
Cultuureducatie gr 3 en 4: Lejo ontdekt het orkest

We wensen iedereen een fijne en zonnige meivakantie
Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
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