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Beste ouders, hallo kinderen,
Koningsspelen 2017 (groep 3 t/m 8) vrijdag 21 april
Programma:
8.20 uur inlooptijd
8.30 uur: starten met ontbijt (de kinderen hoeven niets mee te nemen)
9.05/ 9.10 uur: ontbijt opruimen
9.15 uur: Koningsdans OKIDO op middenplein
9.30 vertrek richting Varenbeuk
9.50-10.10 uur: Warming up
Vanaf 10.20 uur start rondes
13.10 uur: einde rondes
13.20 uur vertrek richting school
13.45 uur terug op school.
14.45 uur : de school is uit, de meivakantie begint.
De kinderen van groep 6,7 en 8 gaan te voet.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 willen we graag met auto’s naar het sportterrein brengen en halen.
En …………. we hebben nog heel wat auto’s nodig om de kinderen te vervoeren.
Het zou fijn zijn als er nog (groot) ouder/ verzorgers, ooms, tantes kinderen kunnen brengen
en halen.
We hebben nog zeker 14 auto’s nodig.
Wellicht zijn er ouders die een extra ritje kunnen en willen maken. Dat zou ook erg helpen.
Ook als uw zoon/ dochter in een andere groep zit, zou het fijn zijn als u kunt rijden.
U kunt dit melden via de mail: (juf Maud, op vrijdag leerkracht groep 3) maud.vanwissen@movare.nl
of telefonisch doorgeven aan de eigen leerkracht van uw kind of bijgaand strookje invullen.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een tussendoortje, de lunch en drinken meebrengen.
Kledingtip:We zouden het heel leuk vinden als jullie allemaal in oranje kleding of in rood-wit-blauwe
kleding naar school toe komen.

Terugblik Pasen 2017
Een supergezellige dag, waar alle kinderen genoten hebben van de verschillende workshops. Aan het
begin van de dag was er voor alle kinderen aandacht voor het Paasverhaal.
De Paashaas heeft veel werk gehad om alle eieren te verstoppen.
De Ouderraad zorgde voor de eieren en iets lekkers in de kleine pauze.
’s Middags werd het traditionele “eiertietsjen” voor alle groepen gehouden op de speelplaats.
En de Eiertietsjkampioen 2017 was Vince uit groep 1. Proficiat!!!!!!!!!!!

Basisschool Gerardus Majella
Hei-Grindelweg 88 6414 BT HEERLEN Tel.: (045) 5285960
www.bsgerardusmajella.nl
info.rkbsgerardusmajella@movare.nl

Vastenaktie 2017 van het Bisdom Roermond in groep 1 t/m 5
De vastenactie van onze school heeft in totaal € 250,70 opgebracht. Een mooi bedrag.
De parochie maakt dit bedrag over op de vastenactie van het bisdom Roermond, naar het project in
Nepal in het dorpje Thali. Hier wordt een school gebouwd. Hartelijk dank voor de bijdrage.

Verkeersexamen groep 7
De kinderen van groep 7 hadden donderdag 6 april j.l. het schriftelijk / theoretisch verkeersexamen
en op donderdag 11 mei hebben ze het praktisch verkeersexamen. Voor het theorie-examen is
iedereen geslaagd. Proficiat!!!!!!!!!!!!!!!!! Misschien is het handig de route nog eens te oefenen.
Alvast heel veel succes voor het praktisch verkeersexamen.

Veldvoetbal Groene Ster & Straatvoetbal Corneliusplein.
Afgelopen maand hebben we kunnen genieten van de inzet van de voetballers uit groep 6, 7 en 8.
Een heel grote groep meisjes en jongens deed mee tijdens deze toernooien. De inzet van de
kinderen, trainers en toeschouwers was enorm groot! Er werden veel wedstrijden gewonnen maar
ook enkele verloren. Toch bleef iedereen positief, dat was sjiek om te zien.
We willen de trainers heel erg bedanken voor hun inzet want zonder deze mensen hadden de
toernooien nooit kunnen slagen. Heel erg bedankt!
Volgend jaar gaan we er weer voor!

ISY Nieuws
De nieuwe Isy 2.0 versie gaat vanaf maandag 8 mei live
Isy School is volop in ontwikkeling. De nieuwe 2.0 versie is klaar voor implementatie. Dit is een
responsive versie, wat betekent dat deze zich aanpast op het gebruik van elk device zoals
smartphone, tablet en desktop. Daarnaast heeft Isy een volledig nieuw design gekregen en is het
prikbord vervangen door een leuk en interessant magazine voor iedereen die het wil lezen zal er ca.
6 keer per jaar een nieuw magazine verschijnen. In het gebruik zal er zowel voor medewerkers van
school als voor ouders weinig verschil worden ervaren. U kunt wederom rekenen op het
gebruikersgemak van Isy, maar dan in een ‘nieuw eigentijds jasje’.
Mocht u vragen hebben m.b.t. het gebruik dan kunt u contact opnemen met Isy School via 0800 - 56
66 665 of support@isy-school.nl.

Belangrijk om te weten:







Juffrouw Mandy heeft een zoon en hij heet Ties. Proficiat!!!!!!!!!!!
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.
Een foutje in de vorige nieuwsbrief: Minke Heinrichs heeft de Movare Kids Run 100
meter gelopen en Minke zit in groep 4. Nogmaals proficiat Minke!!!
Denkt u aan de betaling voor de schoolreis 2017. De uiterste betaaldatum was 3 april 2017.
Bijlage: Het Programma van de Koningsdag 2017 georganiseerd door de Oranje vereniging
Heksenberg.
Een mooie presentatie mis op 2e Paasdag voor onze Communicanten (Angelo, Minke, Tess,
Delano, Deon, Britt, Daan, Eline, Damon, Solange, Fennity en Ilay.
Super goed gedaan. We zijn erg trots op jullie.
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Belangrijke data:
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
Woensdag 10 mei 2017
Donderdag 11 mei 2017
Vrijdag 12 mei 2017
Zondag 14 mei 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Dinsdag 16 mei 2017
Woensdag 17 mei 2017
Vrijdag 19 mei 2017

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
Start Positive Behaviour Support (meer informatie volgt)
Praktisch verkeersexamen
Groep 1 en 2 vrij
Moederdag
Cultuureducatie gr 3 en 4 op school: Circus Knuf door
Poppentheater Hupsakee
Inloopmiddag om 14.45 uur
19.00 uur VVE thema-avond: Verkeer
Groep 1 en 2 vrij

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invulstrookje Vervoer kinderen van groep 3, 4 en 5 naar de
sportvelden van de Varenbeuk
De heer/ mevrouw …………………………, (naam leerling) …………….
groep ………. kan ……… vrijdag 21 april a.s. ………(aantal) kinderen
brengen en halen.
Brengen: om 9.30 uur
Halen: om 13.20 uur.
Ik kan wel / niet een extra groepje kinderen vervoeren
Telefoon nummer:

!!!!!!!!!Donderdag 19 april inleveren bij de eigen leerkracht.
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