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Beste ouders, hallo kinderen,
Het team gaat niet staken. We staan volledig achter de actie van dinsdag 27 juni a.s.
De staking is op de dag van het schoolreisje. De leukste dag van het jaar willen we leuk
houden voor onze kinderen. Bijlage ter informatie: brief van ons schoolbestuur: Movare.
(De kinderen van groep 8 hebben een gewone schooldag!!!)

Dinsdag 27 juni 2017: Schoolreis voor groep 1 t/m 7
Alle leerplichtige kinderen die niet meegaan op schoolreis worden gewoon op school verwacht.
De dag van het schoolreisje is een gewone schooldag.
Begeleiding
De kinderen worden begeleid door leerkrachten, stagiaires en leden van de Ouderraad.

Schoolreisje voor groep 1, 2 en 3.
Op dinsdag 27 juni gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 3 met de bus naar PEEWEE, een open
en overdekte speeltuin bij Posterholt (Heinsbergerweg 65, tel. 0475-404433).
We verwachten alle kinderen om 8.30 uur op school. De kinderen gaan gewoon naar de eigen groep.
De bus vertrekt om 9.00 uur. We verwachten de bus weer terug om 16.00 uur.
Belangrijk:
- Zorg voor voldoende eten en drinken.
- Zorg voor lekker zittende kleding en goede schoenen. (Geen slippers!)
- Denk aan reservekleding
- Zonnebrandcrème en een zonnepetje indien nodig
- De kinderen mogen geen geld meenemen.
- De tas voorzien van naam
- Indien nodig; reistabletjes van te voren laten innemen en (aan de leerkracht) geven voor de
terugreis.

Schoolreisje groep 4 t/m 7
Dinsdag 27 juni is het eindelijk weer zover. Ons jaarlijks schoolreisje voor de groepen 4 t/m 7 gaat
naar Toverland. We verwachten alle kinderen om 8.30 uur op school. De kinderen gaan gewoon naar
de eigen groep. De bus vertrekt om 9.00 uur. We verwachten de bus weer terug om 17.00 uur.
In Toverland is de mogelijkheid tot het kopen van een ijsje of frietjes. Hiervoor kunt u uw kind geld
meegeven. Geef echter niet te veel mee. Het meenemen van geld geschiedt op eigen
verantwoording.
Belangrijk:
- Zorg voor voldoende eten en drinken.
- Zorg voor lekker zittende kleding en goede schoenen (geen slippers!).
- Bij zonnig weer: denk aan zonnebrandcrème en eventueel een zonnepet.
- In Toverland zijn waterattracties!!!!. Zorg voor een extra setje droge kleding en een
handdoek voor uw kind!
- Indien nodig; reistabletjes van te voren laten innemen en meegeven voor de terugreis.

Woensdag 28 juni 2017

Studiedag: alle kinderen hebben vrij
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HULP gevraagd …………voor de Sportdag voor groep 3 t/m 8
op woensdag 12 juli 2017
Woensdag 12 juli is weer sportdag. We gaan leuke en sportieve spellen uitzoeken en hopen natuurlijk
op droog en zonnig weer. Uiteraard hebben wij de hulp van ouders, opa’s, oma’s en oppasouders
hard nodig om deze sportdag zo goed en gezellig mogelijk te laten verlopen. Van sporten krijgen de
kinderen honger en dorst, dus geef uw kind nog voldoende eten en drinken mee. De ouderraad zorgt
ook voor iets lekkers in de kleine pauze.
De locatie: Groene Ster (eventueel voetbalschoenen).
Welke vaders, moeders, opa’s, oma’s of andere sportieve familieleden kunnen ons helpen.
Wij hebben uw hulp nodig van 8.30 uur tot 12.30 uur, bij het begeleiden van groepen of bij speluitleg.
U kunt zich aanmelden via de mail of via Isy bij juf Renee (mail: renee.vandegaar@movare.nl ) .

Groep 8 neemt deel aan fantastisch project Bizworld!
Groep 8 heeft afgelopen week deelgenomen aan het project Bizworld.
In dit project leren de kinderen, in groepen, een bedrijf oprichten rondom het thema armbandjes.
Ze hebben een naam, logo en slogan voor hun bedrijf bedacht. De bedrijven heten: Bizzgang, De
Wolletjes, De kleuren kanon en Lucky 7.
De belangrijkste stap was het overtuigen van de investeerders om geld in hun bedrijfje te
pompen zodat ze goed van start konden gaan. In elk bedrijf zat een rekentalent die het
kasboek bij mocht houden. Dat deden deze kinderen heel erg goed.
Ook kwamen andere talenten aan bod: creatief zijn, ordenen, verkopen, reclame maken,
overtuigen, etc..
Verder leerden ze over aandelen, patent, geld lenen, directeurschap, talenten benoemen en
benutten.
Alle bedrijven hebben winst gemaakt. Dat is al een heel mooi compliment!
Het winnende bedrijf was Lucky 7. Zij hadden maar liefst een winst, aan het einde van het project,
van 101 Bizeuro's! Een zeer knappe prestatie!
Goed gedaan groep 8

Belangrijke data:
Vrijdag 16 juni 2017
Zondag 18 juni 2017
Maandag 19 juni 2017
Dinsdag 20 juni t/m vrijdag 23
juni 2017
Vrijdag 23 juni 2017

Groep 1 en 2 vrij
Vaderdag
Groep 8 ’s middags vrij
Groep 8 gaat op schoolkamp.

Vrijdag 23 juni 2017
Vanaf 26 juni 2017
Dinsdag 27 juni 2017

Groep 3 t/m 7 vanaf 12.00 uur vrij
Start 3e ronde oudergesprekken

Woensdag 28 juni 2017

Studiedag: alle kinderen hebben vrij

Donderdag 29 juni 2017

’s Middags komen de peuters/kleuters op bezoek in groep
1, die in de zomervakantie 4 jaar worden en op 28 augustus
starten in groep 1. Hartelijk welkom!!
Groep 1 en 2 vrij
’s Avonds musical groep 8
Groep 1 en 2 vrij
Groep 6 bezoekt Kasteel Hoensbroek
Sportdag
3e Rapport, de laatste schooldag
Alle kinderen vrij
Zomervakantie

Groep 1 en 2 vrij

Schoolreisje groep 1 t/m 7
Gewoon school voor groep 8

Vrijdag 30 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017
Vrijdag 7 juli 2017
Dinsdag 11 juli 2017
Woensdag 12 juli 2017
Donderdag 13 juli 2017
Vrijdag 14 juli 2017
Maandag 17 juli t/m vrijdag 25
augustus 2017
Met vriendelijke groet, Team Basisschool Gerardus Majella
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