RK Basisschool Gerardus Majella
Nieuwsbrief 10
Schooljaar 2017-2018 november 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste ouders, hallo kinderen,
Ouderbijdrage 2017-2018
De hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 15,00 per kind per jaar.
Dit bedrag kan in twee termijnen worden betaald middels een handmatige overboeking.
De eerste betaling dient te geschieden in september 2017 en de tweede uiterlijk in februari 2018.
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, bij juffrouw Jolanda (groep 1 /2 op dinsdag, woensdag of donderdag) of de envelop mee
nemen naar de oudergesprekken.

Heel veel ouders hebben het bedrag al overgemaakt.
Alvast hartelijk dank!!!!!!!!!!
Succesvol Schoolvoetbal. Proficiat!!!!
Jongensteam 1e van regio Heerlen en meisjesteam 3e van regio Heerlen.
Woensdagmiddag 8 november 2017 heeft de volgende ronde van het schoolvoetbal plaatsgevonden.
Met beide teams (jongens- en meisjesteam) waren we doorgestoomd naar de volgende ronde.
Er werden eerst 3 poulewedstrijden gespeeld. De meisjes verloren er geen enkele! Twee wedstrijden
werden een gelijkspel en eentje werd gewonnen. Uiteindelijk speelden zij voor de derde en vierde
plek en deze sloten ze met een overwinning af: een derde plek dus! Knap hoor! De trainer Ralph van
Lubeck willen we heel erg bedanken voor zijn inzet!
De jongens wonnen alle groepswedstrijden: 1-0, 1-0 en 2-0. Deze overwinningen waren erg knap,
mede door een goede inzet en een geweldig keepende Ben Hoenen!
De finale, tegen de Tovercirkel, werd met 2-0 gewonnen waardoor de jongens doordringen naar de
volgende ronde: de beste scholen van Limburg!!! Meer informatie volgt t.z.t.

GENERATION DISCOVER: EEN BLIK IN DE TOEKOMST
Op dinsdag 21 november is groep 8 uitgenodigd om een bezoek te mogen brengen aan de
rondreizende Bright Ideas (in Weert). In anderhalf uur doen we inspiratie op voor een bright idea aan
drie interactieve tafels. We verkennen wereldproblemen bij een dynamische halve globe, staan oog in
oog met een robot- quizmaster en bouwen samen aan de stad van de toekomst. Dit alles onder
begeleiding van een best gezellige robotische gastvrouw.
We worden opgehaald met de bus (gratis) en de kinderen zijn gewoon weer om 14.45 uur terug op
school.

Belangrijk om te weten:





Het ontbijt was superlekker en we kregen bezoek van wethouder Jordy Clements en de
voorzitter van ons schoolbestuur Ryszard Kruszel.
Ouderhulp gevraagd: op 20 November om 19.00 uur school versieren i.v.m. Sinterklaas.
Meer info bij juf Marie-José (06 10493750).
Vrijdagmiddag 17 november a.s. om 13.11 uur roepen we Prins en Prinses Carnaval 2018
uit.
Meer weten over de groepsactiviteiten? Groep 1 t/m 6 werkt met Parro en groep 7 en 8
werkt met Klasbord. Aanmelden bij Parro of Klasbord bij de leerkracht!!!
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Belangrijke data:
Vrijdag 17 november
Zaterdag 18 november
Zaterdag 18 november
Vanaf 20 november
Dinsdag 21 november
Vrijdag 24 november
Vrijdag 1 december
Maandag 4 december

Prins en prinses uitroepen om 13.11 uur
Intocht Sinterklaas
Vormsel in de Corneliuskerk
Start oudergesprekken gr 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8
Groep 8 gaat naar Generation Discover.
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Sinterklaasviering

Met vriendelijke groeten, Team basisschool Gerardus Majella
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