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Beste ouders, hallo kinderen,

GEZOND en LEKKER

Volgende week woensdag 9 november
voor alle groepen
Het nationale schoolontbijt
Wie zijn schooldag begint met een goed ontbijt, kan zich beter
concentreren.
Natuurlijk is ontbijten ook gezellig en leuk.
Alle kinderen krijgen een gezond ontbijt aangeboden.
(NB: Vandaag hoeven we thuis niet te ontbijten!!)

De ontbijtspullen worden geleverd
door Plus Heerlerheide, Groot Genhei te Heerlerheide
Ouders die tijd hebben om mee te helpen zijn van harte welkom.
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
A.u.b. zelf meebrengen:
Groep 1 t/m 8: een bordje en een beker.

Alle oudergesprekken starten vanaf week48:
In de week van 28 november tot en met vrijdag 9 december vinden de oudergesprekken plaats voor
de groepen 1 t/m 8. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging van de leerkracht of een bericht
via Isy. Heeft u nog geen inloggegevens voor Isy, laat ons dat even weten:
directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl.
De oudergesprekken van groep 1 en 2 starten ook op 28 november. In de kalender staat een
andere datum.

De ELFDE van de ELFDE
U heeft het misschien in de kalender gezien. Vrijdag 11 november roepen we Prins en
Prinses Carnaval 2017 uit om 14.11 uur. Prins Dylan en Prinses Jaimy zullen dan aftreden.
(Als er kleuters zijn die willen komen kijken, dan kan dat vanaf 14.00 uur in de aula. Wel graag onder
begeleiding van vader of moeder, want de leerkrachten van groep 1 en 2 hebben vrij.
Helaas is er geen plek voor andere ouders om te komen kijken!)
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Afscheid van meester Gerard, onze conciërge
Onze conciërge Gerard Sanders is niet meer werkzaam op onze school. Gedurende 6 jaar was hij
conciërge op twee scholen. Dit werd te druk, vandaar dat Gerard nu op één school werkt. Gerard
heeft gekozen voor de school waar hij het langste werkt (en dat zijn wij helaas niet). We bedanken
hem heel hartelijk voor zijn betrokkenheid en inzet en wensen hem veel geluk op de collega-school.
We hebben nog geen nieuwe conciërge. Ons schoolbestuur zoekt hiervoor een oplossing.
Heeft u interesse en talenten om af en toe een klusje te doen, laat het dan even weten. Misschien
kunnen we uw hulp goed gebruiken.

Schoolfruiten
Vanaf dinsdag 8 november start onze school met het Europees Schoolfruit- en groenteprogramma.
Onze school krijgt t/m week 15 (tot Pasen) gratis fruit en groente voor 3 dagen per week.
Voor de kleuters is dat dinsdagmiddag, woensdag en donderdag. Voor groep 3 t/m 8 op woensdag,
donderdag en vrijdag. Op deze manier eten kinderen meer groente en fruit. Dit is nodig omdat veel
kinderen in Nederland nog steeds te weinig groente en fruit eten. Verder vergroten de kinderen de
kennis over groente en fruit. Meer informatie op www.euschoolfruit.nl Als uw kind een bepaalde
allergie heeft, laat het dan even weten aan de leerkracht.

Ouderbijdrage 2016-2017
De hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 12,50 per kind per jaar.
Dit bedrag kan in twee termijnen worden betaald middels een handmatige overboeking.
De eerste betaling dient te geschieden in september 2016 en de tweede uiterlijk in februari 2017.
Het rekeningnummer dat hiervoor openstaat is: NL60INGB0001100278 t.n.v. OR BS Gerardus
Majella. Vermeld daarbij a.u.b. de naam en groep van uw kind(eren). U kunt ook contant betalen bij
de directie of bij juffrouw Jolanda (groep 2 op dinsdag, woensdag of donderdag). Voor de
herfstvakantie hebben alle gezinnen een brief ontvangen met informatie over de ouderbijdrage.
Heeft u een factuur nodig voor Stichting Leergeld, laat dit dan even aan Marie-José Kollau weten (via
mail: directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl of telefoon 06-10493750.
Heel veel ouders hebben het bedrag al overgemaakt. Alvast hartelijk dank!!!!!!!!!!

Belangrijk om te weten:




Muziekproject DOOR: De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben voor de herfstvakantie een brief
met informatie over het naschoolse muziekaanbod gekregen. De lessen na schooltijd zijn
gepland op woensdagmiddag. We hebben al heel wat aanmeldingen. Aanmeldingsformulieren
kunnen nog ingeleverd worden. We laten u nog weten wanneer de lessen op woensdag
starten.
Het straatvoetbal van woensdag 19 oktober wordt verplaatst naar een woensdagmiddag in
april.

Belangrijke data:
Vrijdag 4 november
Woensdag 9 november
Vanaf week 45
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 12 november
Vrijdag 18 november
Vrijdag 25 november
Zondag 27 november

Groep 1 en 2 vrij
Nationaal Schoolontbijt
Start schoolfruitprogramma
Groep 3 bezoekt de Botanische Tuin om 13.00 uur
Met als thema: knagers
Groep 1 en 2 vrij. Uitroepen prins en prinses
Intocht Sinterklaas
Groep 1 en 2 vrij.
Groep 1 en 2 vrij.
Vormsel

Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Gerardus Majella
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