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Beste ouders, hallo kinderen,

Woensdag 28 juni 2017
Studiedag: alle kinderen hebben vrij
Dinsdag 27 juni 2017: Schoolreis voor groep 1 t/m 7
REMINDER: GEWIJZIGDE VERTREK- en TERUGKOM TIJDEN:
Groep 1 t/m 3
De bus van groep 1 t/m 3 vertrekt om 9.15 uur
We verwachten de bus van de groepen 1 t/m 3 weer terug om 15.00 uur.
Groep 4 t/m 7
De bus van groep 4 t/m 7 vertrekt om 8.30 uur
We verwachten alle kinderen van groep 4 t/m 7 om 8.15 uur op school
We verwachten de bus van de groepen 4 t/m 7 weer terug om 18.00 uur.

Belangrijk om te weten:
Alle leerplichtige kinderen die niet meegaan op schoolreis worden gewoon op school verwacht.
De dag van het schoolreisje is een gewone schooldag.
De kinderen van groep 8 hebben op dinsdag 27 juni a.s. een gewone schooldag met de gewone
schooltijden!!!
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. .

Uitnodiging Musical groep 8: HET DAK ERAF
voor alle ouders/ verzorgers en kinderen
Vrijdag 30 juni 2017 gaat groep 8 de musical "Het dak eraf!" opvoeren in het Gemeenschapshuis.
Start om 19.00 uur; de deuren zijn geopend vanaf 18.30 uur.
Na maandenlange oefening: rollen verdelen, teksten instuderen, decor knutselen, staat iedereen te
popelen. Wilt u de kinderen uit groep 8 nog één keer zien schitteren?
Kom dan naar de Musical: Het dak eraf!
Iedereen is welkom: alle ouders van alle groepen, oma's, opa's, tantes, ooms, buren, vriendjes en
vriendinnetjes, etc. Entree: 2 euro.
Groep 8 heeft er zin in!

Gevonden voorwerpen:
De mand tegenover de personeelskamer met gevonden voorwerpen puilt uit.
Op donderdag 6 juli stallen we alle spullen uit in de aula, loop dan even binnen als u e.e.a. mist.
Voor de zomervakantie wordt alles opgeruimd.
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Oudergesprekken in juni 2017
De oudergesprekken die starten vanaf 26 juni a.s. zijn voor die ouders, waarvan de leerkracht het belangrijk
vindt nog eens te praten over het kind. U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Wilt u nog een gesprek met de leerkracht van uw kind, dan kunt u zelf contact opnemen met de leerkracht om
een afspraak te maken. De ouders van groep 7 hebben een uitnodiging om de Entreetoets te bespreken.

Belangrijke data:
Vanaf 26 juni 2017
Dinsdag 27 juni 2017
Woensdag 28 juni 2017
Donderdag 29 juni 2017

Vrijdag 30 juni 2017
Vrijdag 30 juni 2017
Woensdag 5 juli 2017
Donderdag 6 juli 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

Start 3e ronde oudergesprekken
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Gewoon school voor groep 8
Studiedag: alle kinderen hebben vrij
’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
Muzikale bijeenkomst van 13.00-14.00 in de aula
Uitstalling gevonden voorwerpen in de aula
Groep 1 en 2 vrij
Groep 6 bezoekt Kasteel Hoensbroek
Sportdag
3e Rapport, de laatste schooldag
Alle kinderen vrij
Zomervakantie
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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 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 door het strookje in te vullen, via de mail en via Isy bij juf Renee
(mail: renee.vandegaar@movare.nl ).
Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
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HULP gevraagd voor de Sportdag voor groep 3 t/m 8
Lever het onderstaande strookje met uw aanmelding in bij de groepsleerkracht.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Aanmelding hulp sportdag woensdag 12 juli 2017
De ……………………………………van ………………………………………uit groep ….. kan/ komen
helpen op woensdag 12 juli met de sportdag.
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