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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders, hallo kinderen,
Kinderboekenweek: Voor altijd Jong
De Kinderboekenweek is helaas alweer ten einde. Wat was het een leuke en gezellige week. Tijdens
de opening hebben een aantal dames van groep 7 het dansje van de Kinderboekenweek verzorgd.
Wat deden ze dat geweldig goed! En wat waren er veel mooie oma’s en opa’s op school. De jury
vond het ontzettend moeilijk om hieruit een winnende opa en oma kiezen, maar uiteindelijk is het toch
gelukt. Opa Jurre (groep 2) en oma Loena (groep 3) gefeliciteerd! De hele week zijn in verschillende
groepen opa’s en oma’s komen voorlezen, dat was bijzonder! In de groepen 1 en 2 zijn de opa’s en
oma’s flink verwend met lekkere cake en veel gezelligheid. We sloten deze leuke week af met oud Hollandse spelen, zoals peperkoekhappen, spijkerpoepen, zaklopen, steltlopen e.d. Kortom, het was
weer een geweldige kinderboekenweek!

Belangrijk om te weten:








Muziekproject DOOR: De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een brief met informatie over het
naschoolse muziekaanbod gekregen. De lessen na schooltijd zijn gepland op
woensdagmiddag. We vinden het super als heel veel kinderen mee doen.
Aanmeldingsformulier a.u.b. meteen na de herfstvakantie bij de leerkracht inleveren.
Juffrouw Manon (groep 7) heeft gekozen voor een andere school. We wensen haar veel
succes.
De inloopmiddag werd in de meeste groepen druk bezocht. Hartelijk dank voor uw
belangstelling
Het straatvoetbal van woensdag 19 oktober wordt verplaatst naar woensdagmiddag 2
november a.s.
Rodatoer voor de kinderen van groep 7 was weer de moeite waard. De kinderen van groep 6
verheugen zich al op volgend jaar!!!
De uitslag van de tekenwedstrijd van Terre des Hommes werd gewonnen door :
1e plaats: Lisa (groep 4), 2e plaats Sigi (groep 7) en de 3e plaats: Lindsay (groep 6).
Proficiat!!!

Belangrijke data:
Maandag 24 oktober t/m
vrijdag 28 oktober
Maandag 31 oktober
Vrijdag 4 november
Woensdag 9 november
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november

Herfstvakantie
Luizencontrole
Groep 1 en 2 vrij
Nationaal Schoolontbijt
Groep 3 bezoekt de Botanische Tuin om 13.00 uur
Met als thema: knagers
Groep 1 en 2 vrij. Uitroepen prins en prinses

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie!!!!!!!!!!!!
Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Gerardus Majella
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