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Beste ouders, hallo kinderen,
Eerste Heilige Communie
Proficiat Daan, Ilay, Solange, Délano, Damon, Angelo, Minke, Deon, Eline, Tess, Fennity en Britt!!!
Op Hemelvaartsdag 25 mei 2017 hebben onze communicanten de E. H. Communie in onze parochie
ontvangen. Het was een mooie viering. Het thema was: Een Parel in Gods Hand. We willen iedereen,
die meegeholpen heeft hartelijk danken. Harmonie St Gerardus hartelijk dank voor de muzikale
begeleiding. De kinderen kregen van Harmonie St Gerardus een blokfluit en een aantal blokfluitlessen
cadeau. Van de ouderraad kregen de kinderen een rozenkrans (armband). En natuurlijk bedanken we
ook de vrijwilligers die gezorgd hebben voor de kerk- en straatversiering.

Meisjes groep 7 en 8 bereiken Stadsfinale.
De meisjes van groep 7 en 8 hebben afgelopen woensdag, 31 mei 2017, meegedaan aan de
Stadsfinale van het Straatvoetbal.
De meisjes speelden erg goed en wonnen alle wedstrijden. De laatste wedstrijd hadden ze genoeg
aan een gelijkspel. Na een 2-0 achterstand, kwamen ze knap terug tot 2-2. Helaas scoorde het
andere team 3-2. Zij werden eerste en onze meisjes werden tweede. Jammer maar toch een heel
knappe prestatie! We willen de ouders, die de meisjes hebben begeleid, heel erg bedanken; helaas
kon er van school niemand aanwezig zijn. Speciaal woord van dank aan Ralph van Lubeck (vader
van Senna uit groep 7) voor het coachen! Volgend jaar gaan we er weer voor!

Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn binnen. U kunt de foto’s op school komen bekijken na schooltijd op woensdag 14
juni, donderdag 15 juni, vrijdag 16 juni (groep 3 t/m 8), maandag 19 juni en dinsdag 20 juni a.s. bij de
eigen groepsleerkracht.
U kunt de schoolfoto’s dan meteen kopen tegen contante betaling (en gepast geld).
De broertjes/zusjes foto bevindt zich in het pakket van het oudste kind. Het is daarom handig dat u
eerst bij het jongste kind gaat kijken/bestellen. We weten dan of u de broertje/zusje foto gratis krijgt.
Kosten schoolfoto’s
Kind pakket € 9,00 (4 fotovellen: groepsfoto, 1 grote foto, 2 kleinere foto’s, 2 nog kleinere en
pasfoto’s).
1 fotovel kost € 5,00
Broertje/ zusje foto: € 5,00.
Broertje/zusje foto gratis bij afname van 2 kind pakketten.
Nieuw: harde foto broertje/zusje (kan aan sleutelhanger) € 2,50.
NB: We geven de schoolfoto’s niet meer mee met de kinderen. Vorig jaar hebben we van 17
leerlingen geen foto’s terug of geen geld ontvangen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met juf Marie-José (06-10493750) of mailen: directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl. We
hopen op uw begrip.
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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.
Meer informatie over de schoolreis op dinsdag 27 juni a.s. ontvangt u zo spoedig mogelijk.
!!!!!!!!!!!!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).
Belangrijk om door te geven aan de kinderopvang:
We verwachten de bus van de groepen 1 t/m 3 weer terug om 16.00 uur.
We verwachten de bus van de groepen 4 t/m 7 weer terug om 17.00 uur.

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De
VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de
zomervakantie worden gedownload. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje
en een interactieve challenge beschikbaar.

Bijlage:
Uitnodiging voor alle ouder(s), opa’s, oma’s, en alle andere
belangstellenden voor de Muzikale bijeenkomst
op woensdag 5 juli 2017 van 13.00-14.00 op onze school
Belangrijk om te weten:



We willen de opa van Damian heel hartelijk bedanken voor de fijne speelplaatsen. Dag in, dag
uit zorgt hij ervoor dat alle speelplaatsen van onze school er netjes uit zien.
Als u mee kunt helpen bent u van harte welkom.
Dinsdag 20 juni t/m vrijdag 23 juni a.s. gaat groep 8 op schoolkamp. Juffrouw Britt (groep 5)
en juffrouw Maud (groep 1/ 2 en groep 3 op vrijdag) gaan mee op kamp. Deze leerlingen
krijgen dan andere leerkrachten.

Belangrijke data:
Woensdag 14 juni 2017
Vrijdag 16 juni 2017
Maandag 19 juni 2017
Dinsdag 20 juni t/m vrijdag 23
juni 2017
Vrijdag 23 juni 2017

VVE thuis om 19.00 uur Thema: water
Groep 1 en 2 vrij
Groep 8 ’s middags vrij
Groep 8 gaat op schoolkamp.

Vrijdag 23 juni 2017

Groep 3 t/m 7 vanaf 12.00 uur vrij

Vanaf 26 juni 2017
Dinsdag 27 juni 2017

Start 3e ronde oudergesprekken
Schoolreisje groep 1 t/m 7

Woensdag 28 juni
2017

Studiedag: alle kinderen hebben vrij

Vrijdag 30 juni 2017

Groep 1 en 2 vrij

Groep 1 en 2 vrij

Met vriendelijke groet, Team Basisschool Gerardus Majella
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