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Beste ouders, hallo kinderen,
Paasviering 2017
Op donderdag 13 april hebben wij onze Paasviering.
Naast de Paasgedachte, Paasverhaal en het traditionele “eiertietsjen” zullen we gedurende de dag
bezig zijn met 3 activiteiten: een film kijken, gezelschapsspellen spelen en knutselen.
Het belooft dus weer een leuke Paasviering te worden.
Tijdens de kleine pauze wordt, door de ouderraad, voor een hapje en een drankje gezorgd. Voor de
lunch moeten de kinderen zelf eten meebrengen.
Omdat vrijdag een vrije dag is voor ons allemaal, zal het knutselwerkje meteen mee naar huis
gegeven worden, zodat u er thuis van kunt genieten.

Vieringen communicanten
Op zondag 9 april a.s. vieren we de Palmpasenviering samen met de communicanten.
De communicanten nemen hun zelfgemaakte Palmpasenstok mee en lopen een processie door de
kerk. De viering begint om 9.30 uur. Op Tweede Paasdag 17 april a.s. zullen de communicanten van
dit jaar zich voorstellen in de presentatieviering. De viering begint om 9.30 uur en de communicanten
verzorgen ook de gebeden en de liedjes. Na afloop van de viering is er traditiegetrouw in de tuin van
de kerk paaseieren zoeken voor alle kinderen. U bent hartelijk uitgenodigd!

Koningsspelen op donderdag 20 april voor groep 1 en 2
De kinderen van groep 1 en 2 vieren Koningsdag op donderdag 20 april a.s. De kinderen gaan ’s
middags naar de speeltuin “Het Heksenpretje”. Om 14.45uur kunt u uw zoon/ dochter gewoon komen
ophalen op school. Zorg voor makkelijke kleding en schoeisel. Voor een “tussendoortje en iets te
drinken” en de lunch moet u zelf zorgen.

Koningsspelen 2017 voor groep 3 t/m 8 op vrijdag 21 april a.s.
Op vrijdag 21 april vieren we op school Koningsdag. Er is dan de hele dag school voor de groepen 3
t/m 8.
Dit jaar hebben we een speciaal programma. We gaan de Koningsdag vieren op het sportterrein van
de Varenbeuk. En …………. We hebben heel wat auto’s nodig om te kinderen te vervoeren.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 willen we graag met auto’s naar het sportterrein brengen en halen.
De kinderen van groep 6,7 en 8 gaan te voet.
We zouden het heel leuk vinden als jullie allemaal in oranje kleding of in rood-wit-blauwe kleding
naar school toe komen.
We beginnen de dag weer met een ontbijt. Daarna gaan we op het schoolplein met z’n allen de
“Okido" dansen (De dans van de Koningsdag).
Voor “tussendoortje, de lunch en iets te drinken” moet u zelf zorgen.
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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 24 maart j.l. mee gedaan aan “Wandelen voor Water” en ze
hebben € 1920,35 opgehaald. Dit betekent dat we 192 kinderen van schoon drinkwater kunnen
voorzien!
Proficiat en super dat jullie allemaal zoveel inzet hebben getoond. We willen ook de ouders en opa
bedanken voor het begeleiden van onze kinderen!
Bedankt voor het sponsoren. Wandelen voor water was een groot succes!

Natuureducatie: Wat vliegt, kruipt en zwemt daar?
Op zoek naar kleine bewoners van bos, bodem en poel. In het bos, op de grond en in het water krioelt
het van de beestjes, maar je moet vaak goed zoeken voordat je ze te zien krijgt.
Groep 4 gaat op woensdag 12 april a.s. te voet naar Schrieversheide en aangepaste kleding en
gemakkelijke schoenen zijn handig.
Groep 6 gaat op woensdag 19 april a.s. te voet naar Schrieversheide en aangepaste kleding en
gemakkelijke schoenen zijn handig.

GIPS project groep 7 op woensdag 5 april en woensdag 12 april a.s.
Stichting GIPS Spelen & Leren bezoekt kinderen op de basisschool, zodat kinderen kunnen ervaren
hoe het is om met een handicap te leven.
„Wanneer je ervoor zorgt dat mensen een reëel beeld hebben van gehandicapten, zal de
integratie van mensen met een beperking in de maatschappij beter verlopen. Stichting GIPS
S&L (Gehandicapten Informatie Project Scholen Spelen & Leren) werkt aan een juiste
beeldvorming over gehandicapten bij kinderen. We richten ons primair op kinderen omdat zij
de nieuwe generatie zijn en de jeugd heeft de toekomst. Een reële beeldvorming van kinderen
over mensen met een beperking bereiken we door kinderen op school te bezoeken.
Gehandicapte vrijwilligers laten de kinderen spelenderwijs ervaren hoe het is om een
beperking te hebben en geven antwoord op al hun vragen“.

Eindtoets 2017
Op dinsdag 18 april en donderdag 20 april a.s. storten de leerlingen van groep 8 zich op de
Eindtoets.
De kinderen beantwoorden allerlei vragen op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen.
We kiezen als school voor de adaptieve toets: Route 8.
Deze toets wordt op de computer gemaakt. Groepjes leerlingen werken op dinsdag 18 april en
donderdag 20 april aan de toets in de aula.
Samen met onze MR hebben we de voordelen van deze toets uitvoerig besproken.
De ouders van groep 8 hebben tijdens de informatieavond alle informatie ontvangen.
De kinderen hebben in maart geoefend om te wennen aan de digitale toets.
Vriendelijk verzoek aan alle ouders om dan geen gebruik te maken van de toegangsdeur bij de
aula. De bel (groene deur op de middenspeelplaats) hebben we dan uitgeschakeld.
Het is dan handiger dat u de voordeur gebruikt of (voor uitsluitend deze twee dagen) de
toegangsdeur bij de peuters/ kleuters.
Tip: het is natuurlijk wel verstandig om tijdens de toetsdagen op tijd naar bed te gaan en goed te
ontbijten, zodat iedereen fit op school verschijnt. Veel succes alvast.
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PARELLOOP 2017
Proficiat: we zijn supertrots!!
Paul Kuijpers (gr.7) heeft op zondag 2 april 2017 tijdens de Parelloop de
Movare Kids Run in de categorie 9-10 jaar gewonnen. Bij deze wedstrijd
over 1.000 meter was hij de snelste van in totaal 84 jongens.

!!!!!!!!!!!!!Proficiat!!!Movare Kids Run 500 meter:
Eline van der Mark (gr.4), Tommy Schonewille (gr.2), Jelle Heinrichs (gr.2).

!!!!!!!!!!!!!Proficiat!!!! Movare Kids Run 1000 meter:
Minke Heinrichs (gr.5), Amy Haan (gr.5), Estelle Price (gr.5), Dion Price (gr.5) en Laura van den
Brand (gr.7)

Belangrijk om te weten:


In een volgende Nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over……… PBS:
Positive Behaviour Support (uitgaan van goed gedrag en positief gedrag
belonen!!!). We starten op woensdag 10 mei.



Vastenactie 2017: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.
Tot het Paasweekend krijgen de kinderen fruit op school. Vanaf 18 mei is het fijn als u zelf de
kinderen fruit mee geeft naar school.
Op woensdag worden de containers van afval en papier geledigd.
We proberen afspraken te maken met het bedrijf om onder schooltijd te komen.
Mocht het niet lukken (i.v.m. de route) en de containers worden geledigd voor en/ of na
schooltijd en is de situatie onveilig, dan is het handig dat u van de speelplaats gebruik maakt.
Denkt u aan de betaling voor de schoolreis 2017. De uiterste betaaldatum was 3 april
2017.






Belangrijke data:
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

Woensdag 19 april 2017
Dinsdag 18 en donderdag 20
april 2017
Donderdag 20 april 2017
Vrijdag 21 april 2017
Vrijdag 21 april 2017
Vanaf 24 april t/m 5 mei 2017
Maandag 8 mei 2017

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.
Groep 6: 10.00 uur Wat vliegt, kruipt en zwemt daar?
Groep 8 werkt aan de Eindtoets: Route 8
Koningsspelen voor de kleuters. De school is uit om 14.45 uur
Groep 1 en 2 vrij
Koningsspelen voor groep 3 t/m 8. De school is uit om 14.45 uur
Meivakantie
De school begint weer en er is luizencontrole

Met vriendelijke groet, Team Basisschool Gerardus Majella
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