RK Basisschool Gerardus Majella
Nieuwsbrief 1
Schooljaar 2017-2018 september 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste ouders, hallo kinderen,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen………………….
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar wensen we iedereen van harte welkom.
We wensen u en uw kinderen een fijn en succesvol schooljaar toe. Wij zijn in ieder geval al fijn
gestart. Als er iets is, laat het ons dan even weten. Het team vindt het belangrijk om goed met u als
ouders te kunnen samenwerken.

Belangrijk om te weten:





In de zomervakantie hoorden we dat meester Ger m.i.v. dit schooljaar op een andere Movare
school de muzieklessen gaat geven. We wensen hem veel succes en bedanken meester Ger
voor de jarenlange muzieklessen.
De leerkrachten verzorgen zelf de muzieklessen.
Juffrouw Maud (groep 2 en groep 4) is geslaagd voor de Master Jonge Kind. Proficiat!!!
34e MondriaanRun Zondag 1 oktober 2017, John F. Kennedylaan 301, Heerlen De
MondriaanRun wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Gemeente Heerlen.
Inschrijven kan tot en met 29 september 2017. Meer informatie op: www.mondriaanrun.nl

Even voorstellen…………….
Juffrouw Cindy werkt op maandag en dinsdag in groep 6. Op woensdag werkt ze in verschillende
groepen.
Juffrouw Laurie vervangt (net zoals vorig schooljaar) in groep 1 op woensdag en donderdag. Juffrouw
Marion is met ziekteverlof.
Juffrouw Laurie werkt op dinsdag en vrijdag in groep 3. Juffrouw Mandy heeft dan ouderschapsverlof.
Juffrouw Stephanie werkt op donderdag in groep 8. Meester Fabien heeft dan ouderschapsverlof.
Dit jaar komen de volgende Pabo- en Arcusstudenten ons team versterken:
groep 3: juffrouw Madelon
groep 7: juffrouw Margo en juffrouw Naomi
groep 8: meester Yannick
Heel veel succes!!

Informatieavond op dinsdag 12 september en woensdag 13 september.
Op dinsdag- en woensdagavond (12 en 13 september) vinden de jaarlijkse informatieavonden plaats.
U krijgt in de groep informatie over de dagelijkse gang van zaken (lesprogramma, huiswerk,
schoolregels, ouderhulp en andere schoolse zaken). De tijden van de informatieavonden zijn als
volgt:

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

z.o.z.
Basisschool Gerardus Majella
Hei-Grindelweg 88 6414 BT HEERLEN Tel.: (045) 5285960
www.bsgerardusmajella.nl
info.rkbsgerardusmajella@movare.nl

We vinden het fijn als u erbij kunt zijn. Voor een goede organisatie is het handig als u het bijgevoegde
strookje invult en uiterlijk maandag 11 september 2017 inlevert bij de groepsleerkracht van uw
zoon/dochter.

Identiteitsbewijs:
Bij controle van de leerlingenadministratie zagen we dat we nog niet van alle leerlingen een kopie van
het identiteitsbewijs hebben. Tip: Voor of na de informatieavond kunnen we een kopie maken als u
het identiteitsbewijs van uw kind(eren) meeneemt. Alvast bedankt.

Eten op school
Op onze school zijn er twee momenten op een dag dat er tijd is om iets te eten. Voor de kleine en
voor de grote pauze. Zorg dat uw kind verantwoord eet, voldoende afwisseling met fruit. Geef niet
alleen koekjes mee en denk bij de kleintjes aan de hoeveelheid.

Nieuwe schoolgids 2017-2018
De nieuwe schoolgids 2017-2018 staat op de website van de school. www.bsgerardusmajella.nl.
In de schoolgids vindt u belangrijke informatie over onze school en het onderwijs.
Wenst u een papieren versie van de schoolgids te ontvangen, vul dan a.u.b. het bijgaande
invulstrookje in.

Schoolkalender 2017-2018
Ieder gezin ontvangt aan het begin van het schooljaar een schoolkalender.
We doen ons best om eind volgende week de schoolkalender aan uw zoon /dochter mee te kunnen
geven.

Gevonden voorwerpen
Op de laatste schooldag voor de zomervakantie hebben we heel veel gevonden voorwerpen
verzameld. Tegenover de personeelskamer ligt alles in een mand. Kom kijken of er vermiste spullen
van uw kind bij liggen. Na de informatieavonden in september ruimen we alles op.

Stichting Leergeld: aanvraag ouderbijdrage, schoolreis en schoolkamp.
Stichting Leergeld Parkstad (tel.045-5743636 op werkdagen van 10.00-15.00 uur /
http://parkstad.leergeld.nl.) kan helpen als de kosten voor de ouderbijdrage (€15,00), schoolreis
(groep 1 t/m 3: € 20,00 en groep 4 t/m 7 (€ 25,00) of schoolkamp groep 8 (± € 75,00).
75,00) een probleem zijn. De aanvraag bij Stichting Leergeld (ouderbijdrage, schoolreisje of
schoolkamp) moet voor 1 oktober 2017 geregeld zijn. U moet zelf de aanvraag verzorgen. Voor
meer informatie en een factuur kunt u ook terecht bij de directie of de administratie (juffrouw Jolanda).

Belangrijke data:
Vrijdag 8 september
Dinsdag 12 september
Woensdag 13 september
Vrijdag 16 september
Vrijdag 22 september
Woensdag 27 september
Vrijdag 29 september

Groep 1 en 2 vrij
Informatieavond voor groep 5 t/m 8
Informatieavond voor groep 1 t/m 4
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
VVE ouderavond van 19.00-21.00 uur. Thema Herfst
Groep 1 en 2 vrij

Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Gerardus Majella
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Hei-Grindelweg 88 6414 BT HEERLEN Tel.: (045) 5285960
www.bsgerardusmajella.nl
info.rkbsgerardusmajella@movare.nl

Invulstrookje:
Informatieavond op woensdagavond 13 september 2017
o

Groep 1 van juffrouw Esther en juffrouw Laurie van 18.00 tot 18.45 uur

o

Groep 2 van juffrouw Desiree en juffrouw Maud van 18.00 tot 18.45 uur

o

Groep 3 van juffrouw Mandy en juffrouw Laurie van 19.00 tot 19.45 uur

o

Groep 4 van juffrouw Roos en juffrouw Maud van 19.00 tot 19.45 uur

Informatieavond op dinsdagavond 12 september 2017
o

Groep 5 van juffrouw Britt van 18.00 tot 19.00 uur*

o

Groep 6 van juffrouw Renee en juffrouw Cindy van 18.00 tot 19.00 uur

o

Groep 7 van juffrouw Annemarie van 19.00 tot 19.45 uur

o

Groep 8 van meester Fabien van 19.00 tot 19.45 uur

De ouder(s) van …………………………….uit groep………………………..zal wel/ niet
aanwezig zijn op de informatieavond.
Handtekening ouder:
We vinden het fijn als u het bijgevoegde strookje invult en uiterlijk maandag 11 september
2017 inlevert bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invulstrook voor de schoolgids 2017-2018
De ouders/ verzorgers van ………………………………………………
Uit groep …………

Willen graag een schoolgids 2017-2018 ontvangen.

Handtekening ouder:

Basisschool Gerardus Majella
Hei-Grindelweg 88 6414 BT HEERLEN Tel.: (045) 5285960
www.bsgerardusmajella.nl
info.rkbsgerardusmajella@movare.nl

