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Nieuwsbrief 14
Schooljaar 2016-2017 mei 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste ouders, hallo kinderen,
Schoolfotograaf op dinsdag 30 mei 2017
De schoolfotograaf maakt meteen om 8.15 uur de foto’s van broertjes / zusjes die niet op school
zitten. De foto's worden gemaakt in de speelzaal bij de kleuters.
De foto’s van de broertjes/ zusjes die op school zitten, worden onder schooltijd gemaakt.

Herinnering: 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). Ouders waarvan
we nog geen betaling hebben ontvangen, hebben een betalingsherinnering ontvangen.
Heel veel ouders hebben het bedrag al overgemaakt. Alvast hartelijk dank!!!!!!!!!!

Belangrijk om te weten:








Hartelijk dank voor de belangstelling tijdens de inloopmiddag.
Face book tip: het filmpje van de opening van PBS.
Denkt u aan de betaling voor de schoolreis 2017. De uiterste betaaldatum was 3 april
2017. (groep 1,2 en 3: € 20,00 en groep 4, 5, 6 en 7 € 25,00).
Bijna alle kinderen van groep 7 zijn voor het verkeersexamen geslaagd. Proficiat.
We wensen de Communicanten a.s. donderdag een fijne dag toe. Alvast proficiat.
Juf Esther start na het Hemelvaartsweekend in groep 1.
Juf Laurie blijft op dinsdag en woensdag vervangen voor juf Marion in groep 1.
We zijn trots op groep 8. Ze hebben de eindtoets Route 8 boven gemiddeld gescoord.
Proficiat.

Belangrijke data:
Donderdag 25 mei 2017
Vrijdag 26 mei 2017
Dinsdag 30 mei 2017
Woensdag 31 mei 2017
Vrijdag 2 juni 2017
Maandag 5 juni 2017
Vrijdag 9 juni 2017
Vrijdag 16 juni 2017
Maandag 19 juni 2017
Dinsdag 20 juni t/m vrijdag
23 juni 2017
Vrijdag 23 juni 2017
Vrijdag 23 juni 2017

Hemelvaartsdag. Onze kinderen doen de Eerste Heilige
Communie om 9.30 uur in de Parochiekerk.
Alle kinderen vrij
Schoolfotograaf
Natuureducatie groep 7: Zoek de verschillen
Groep 1 en 2 vrij
2e Pinksterdag: alle kinderen vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 8 ’s middags vrij
Groep 8 gaat op schoolkamp
Groep 1 en 2 vrijdag
Groep 3 t/m 7 vanaf 12.00 uur vrij

We wensen iedereen een zonnig en fijn Hemelvaartsweekend.
Met vriendelijke groet, Team Basisschool Gerardus Majella
Basisschool Gerardus Majella
Hei-Grindelweg 88 6414 BT HEERLEN Tel.: (045) 5285960
www.bsgerardusmajella.nl
info.rkbsgerardusmajella@movare.nl

