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Beste ouders, hallo kinderen,

Groepsbezetting 2017-2018
Zoals elk jaar is dit heel spannend voor de kinderen, maar ook voor de ouders.
Groep 1
Esther Hoyer-Haze op maandag en dinsdag
Marion Peters-Gerets op woensdag en donderdag
Laurie Schröder vervangt juffrouw Marion
Extra ondersteuning groep
Maud van Wissen op maandag
1
Jolanda van Leusden op dinsdag t/m donderdag
Groep 2
Desiree Vromen-Bremers op maandag en donderdag
Maud van Wissen op dinsdag en woensdag
Groep 3
Mandy Jaspers op maandag, woensdag en donderdag
Op dinsdag en vrijdag heeft juffrouw Mandy ouderschapsverlof.
Ze wordt vervangen door juffrouw Laurie.
Groep 4
Roos Jülke-Gelissen op maandag, dinsdag en woensdag
Maud van Wissen op donderdag en vrijdag
Groep 5
Britt Kramer
Groep 6
Renee van de Gaar op woensdag t/m vrijdag
Cindy Siera (nieuwe leerkracht) op maandag en dinsdag
Groep 7
Annemarie van Son
Groep 8
Fabien Jadoul
Ger Franken: vakleerkracht muziek op maandag
Jolanda van Leusden: onderwijsassistente en administratie
Wil Simons: intern begeleider
Henry Berg: conciërge (werkzaam in de ochtenden).
Marie-José Kollau: directie
Belangrijk om te weten:
 Juffrouw Loes en meester Rob komen niet meer terug op onze school.
We bedanken beide collega’s voor hun inzet, enthousiasme, betrokkenheid en we wensen
hen heel veel geluk en succes voor de toekomst.
 Juffrouw Maud en juffrouw Britt blijven ons team versterken. We vinden het allemaal superfijn
dat ze bij ons op school kunnen blijven.
 Juffrouw Cindy komt ons team versterken op maandag en dinsdag in groep 6 bij juf. Renee.
Op woensdag werkt juf Cindy in overige groepen. We wensen haar veel succes en geluk op
onze school.
 Juffrouw Laurie vervangt juffrouw Marion in groep 1 en juffrouw Mandy in groep 3 tijdens het
ouderschapsverlof.
 Juffrouw Monique en juffrouw Wendie gaan op een andere Movare school aan de slag.
We bedanken de juffen voor hun inzet, enthousiasme, betrokkenheid en we wensen hen veel
succes op de nieuwe school.
 Groep 1 start met 27 leerlingen. We hebben vrijwel alle schooldagen extra ondersteuning in
de groep. Vanaf februari 2018 wordt de groep gesplitst en kunnen we een extra leerkracht
benoemen.
 De MR heeft ingestemd met de groepsbezetting.
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Ouderbijdrage 2017-2018
M.i.v. het nieuwe schooljaar wordt de ouderbijdrage verhoogd van € 12,50 naar € 15,00.
In de laatste Ouderraad vergadering is dit voorgesteld. Het team en de MR hebben ingestemd met de
verhoging. De reden van de verhoging is dat de budgetten erg krap zijn, alles wordt duurder en de
ouderbijdrage was jarenlang hetzelfde.

Zwemproject Heerlen
De kinderen van de huidige groep 4, 5, 6 en 7 hebben een inschrijfformulier ontvangen van het
Zwemproject Heerlen voor het schooljaar 2017-2018. Uiterste inleverdatum woensdag 12 juli 2017.
Belangrijk om te weten:
 De dag en het tijdstip, waarop de kinderen gaan zwemmen, worden in september bepaald.
 In september 2017 ontvangen de ouders van alle aangemelde kinderen via een Nieuwsbrief
meer informatie.
 Het Zwemproject Heerlen gebeurt na schooltijd en er zijn geen kosten aan verbonden.
Het Zwemproject is bedoeld voor:
 De kinderen van groep 5, die nog geen zwemdiploma A, B of C hebben
 De kinderen van groep 6, 7 en 8 die nog geen zwemdiploma A hebben
Voor eventuele verdere vragen kunt u altijd terecht bij de eigen leerkracht of bij de
zwemcontactpersoon van onze school: Britt Kramer (leerkracht groep 5).

Tijden informatieavonden in september 2017:
Dinsdag 12 september
groep 5 tot met 8
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

18.00- 18.45 uur
19.00 19.45 uur

Woensdag 13 september
groep 1 tot met 4
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4

18.00- 18.45 uur
19.00- 19.45 uur

Schoolverlaterskamp een groot succes!
Groep 8 is van 20 juni t/m 23 juni op schoolverlaterskamp geweest in Sint Pieters Voeren.
Na een mooie, warme wandeling door de natuur, met tussendoor een lekker ijsje, kwamen we op de
kampplek aan. De kinderen richtten snel hun bed in en verkenden de kampplek.
Het kamp stond in het teken van "Expeditie Robinson". De leiding had allemaal 1 zogenaamde proef
uitgewerkt. De eerste proef werd begeleid door Michel (vader van Thymo). De tweede proef werd 's
avonds in het bos uitgevoerd. De kinderen vonden het bos toch behoorlijk spannend.....
De eerste nacht verliep erg goed en de kinderen waren fit om de tweede dag naar Mosaqua te gaan.
Daar hebben we een erg leuke dag gehad! 's Avonds hebben we lekker genoten van een heerlijke
bbq (Bedankt Richard Erven!) en nog de derde proef uitgevoerd.
De donderdag stond vooral in het teken van water. De 4 groepen voerden diverse spellen uit die in
het teken van water stonden. Wederom een geslaagde activiteit.
Juf Leonie en de ouders van Demi hebben heerlijk voor ons gekookt tijdens deze dagen.
We hebben met z'n allen genoten van 4 heerlijke dagen!
We willen nogmaals alle ouders bedanken voor het rijden tijdens ons kamp!
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Musical "Het dak eraf"
Vrijdag 30 juni heeft groep 8 ons blij verrast met 2 geweldige voorstellingen!
Na maandenlang oefenen van teksten, knutselen van het decor en aankleden van de rollen, was het
vrijdag zo ver. De spanning was zeker aanwezig bij de kinderen uit groep 8. We hebben nog even
kunnen oefenen in het Gemeenschapshuis; dat was erg fijn om te doen.
Om 12.45 uur zaten de kinderen van groep 3 t/m 7 klaar. Ze vonden de musical erg leuk en ook
groep 8 vond het leuk om te doen.
's Avonds waren de zenuwen nog meer aanwezig bij de kinderen. Tóch was dit niet te merken en
ging het wederom erg goed. De ouders, vrienden en andere familieleden hebben genoten én de
kinderen ook. De energie spatte ervan af.
De ouderraad, alle kinderen, alle leerkrachten en het hele publiek: heel erg bedankt voor alle inzet en
aandacht!

Belangrijk om te weten:




De schoolreisjes waren weer erg geslaagd
De muziekvoorstelling was een groot succes
Reminder: Als u zich nog wilt opgeven voor de sportdag dan zou dat fijn zijn. U kunt zich
opgeven bij juffrouw Renee (groep 6)

Belangrijke data:
Vrijdag 7 juli 2017
Dinsdag 11 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
Maandag 28 augustus 2017

Groep 1 en 2 vrij
Groep 6 bezoekt Kasteel Hoensbroek
Laatste werkdag juffrouw Yvon. De kleuters gaan
’s middags naar de speeltuin.
Sportdag
3e Rapport, de laatste schooldag
Alle kinderen vrij
Zomervakantie
1e schooldag
luizencontrole

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
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