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Beste ouders, hallo kinderen,

Belangrijk om te weten:
I.v.m. de Wet op de Privacy mag u op school alleen een foto maken
van uw eigen kind!!!
Sint op school…………..
Superspannend!!!!!!!!!!!! Hard zingen op de speelplaats en …. zou er iets gebeuren??
Ja, daar komt de Sint aan op de speelplaats… in een zijspan, met slaapmuts en zonder mantel.
Gelukkig kan hij de mantel lenen van een leerling van groep 4. Sint heeft zich verslapen en is de
mijter, de mantel en het boek kwijt. De Pieten zijn er ook niet, Hoe moet dat verder? Als we heel hard
om de Pieten roepen, gebeurt er iets in de aula. De Pieten hebben in de tent in de aula geslapen.
Gelukkig is alles weer goed gekomen.
Sint had veel zin om te komen en kende vrijwel alle kinderen, juffen en meesters. Een supergezellige
ochtend voor de peuters, de kleuters en de kinderen van groep 3 en 4. Groep 5 kwam ook nog op
bezoek en de kinderen lieten trots het pretpark zien dat ze samen met de kinderen van groep 4
gemaakt hadden.
Het was een gezellige ochtend en we hebben erg genoten. De groepscadeaus (groep 1 t/m 4) vielen
erg in de smaak. In groep 5 t/m 8 was het gezellig en de surprises waren zoals elk jaar zeer de
moeite waard. De mandarijnen, pepernoten en koekjes waren erg lekker. We willen de leden van de
Ouderraad bedanken voor de geweldige organisatie en versiering van de school.

Kerstviering op donderdag 21 december
Donderdag 21 december vieren bij Kerst op school. We willen er natuurlijk een gezellige dag van
maken en daar hebben we uw hulp hard bij nodig.
Vorig jaar hebben de kinderen zelf voor de lunch gezorgd, dit was zeer geslaagd.
Ook dit jaar willen we dit weer doen.
Het lijkt ons weer leuk om de lunch vanuit de kinderen te laten komen. Ieder kind mag thuis, met hulp
van u, een hapje maken dat het zelf erg lekker vindt. Dit mag heel eenvoudig zijn, denk aan
prikkertjes met kaas en worst, kleine sandwiches, fruitspiesjes of cupcakes. Misschien vindt uw kind
het juist wel leuk om iets mee te nemen dat anderen nog niet kennen, zoals een traditioneel gerechtje
uit een ander land. Uw kind neemt dit eigen gemaakte hapje dan donderdag 21 december mee naar
school. We zullen er in de klas dan aandacht aan besteden en tijdens de lunch lekker van smullen.
Door de hapjes van anderen te proeven, leren de kinderen nieuwe smaken kennen en waarderen.
Aangezien het de bedoeling is dat deze hapjes als lunch gegeten gaan worden hopen wij op
voldoende deelname! Het gaat dus om: Samen met uw kind 1 soort hapje maken voor een deel van
de klas.
Basisschool Gerardus Majella
Hei-Grindelweg 88 6414 BT HEERLEN Tel.: (045) 5285960
www.bsgerardusmajella.nl
info.rkbsgerardusmajella@movare.nl

Om te voorkomen dat we teveel hapjes hebben willen wij u vragen om zich op het formulier bij de
leerkracht in te schrijven t/m donderdag 14 december.
Hierna zult u van ons doorkrijgen hoeveel hapjes er gemaakt mogen/kunnen worden.
Dit omdat we niet te veel willen hebben.
Neem ook deze dag een eigen bord en beker mee!

Verkeersproject: Verkeer en verlichting
Een aantal bijzonderheden voor de komende weken voor groep 1 t/m 8
De donkere maanden zijn aangebroken: verlichting en zichtbaarheid zijn van groot belang.
Daarom willen ook wij hier extra aandacht aan besteden.
In week 48 t/m week 51
In week 50:
11 december t/m 15
december

In week 51:
18 december t/m 22
december

Verkeerslessen die gaan over zichtbaarheid in het verkeer
Voor schooltijd controle van fietsverlichting en reflectie door ouders. Dit
gebeurt aan de hand van een checklist fietsverlichting van VVN (Veilig
Verkeer Nederland).
De kinderen ontvangen deze checklist en een glow in the dark sticker als
alles in orde is.
Kerstviering 21 december 2017
•
Op donderdag 21 december mogen alle leerlingen met of zonder
fiets “verlicht” naar school komen. We houden dan ook een “lichtstoet
rondom” de school. Alle kinderen ontvangen een presentje in het teken
van zichtbaarheid.
Creativiteit mag beloond worden, daarom zijn er prijsjes voor de
mooist/best verlichte kinderen. Laat uw creativiteit de vrije loop.
•
Deze dag/kerstviering zal verder ook in het teken van licht staan.
Er wordt ook een knutselwerkje gemaakt rondom “licht”.
•
Tijdens het Kerstspel in de kerk (donderdag 21 december van
9.00-10.00) is iedereen van harte welkom om te komen kijken.

Handig om te weten:




Zwemproject Heerlen: Donderdag 30 november was de ‘’zwembus” 10 minuten eerder
vertrokken (15.20 uur) en 10 minuten eerder weer terug op school (17.20 uur). Verschillende
ouders waren er nog niet. Kunt u uw kind het telefoonnummer meegeven, dan kunnen de
ouders die samen met uw kind op u wachten u bereiken, indien u er nog niet bent.
Graag willen we de ouders bedanken, die samen met de kinderen gewacht hebben!.
Groep 8 heeft op 21 november j.l. een superleerzame dag gehad. Meer informatie over
DISCOVERY GENERATION in de bijlage.

Belangrijke data:
Dinsdag 12 december
Woensdag 13 december
Vrijdag 15 december
Donderdag 21 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
25 december t/m 5 januari

Mogelijke staking!!!!!
VVE thuis Thema: Winter
Groep 1 en 2 vrij
Kerstviering groep 1 t/m 8
School gewoon uit om 14.45 uur
1e rapport voor groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8 vrij
Kerstvakantie

Met vriendelijke groeten, Team basisschool Gerardus Majella
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