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Beste ouders, hallo kinderen,

Carnaval 2018
Uitnodiging van onze Schoolprins Youri en Schoolprinses Robyn om deel
te nemen aan de Kinderoptocht.
Kinderoptocht:
Op zondag 4 februari gaan we met onze Schoolprins Youri en Schoolprinses Robyn mee met de
kinderoptocht om 14.11 uur. We hopen dat er heel veel kinderen met hun ouders meegaan.

Het motto van “ D’r Heksenbergse Vastelaovends Verein”:
“Mit muziek, dan en egaal wat veur weer, hat Sjpasseberg
carnavalsplezeer!”.
(Op woensdag 31 januari a.s. van 9.00-12.30 uur wordt er geknutseld voor de kinderoptocht.)
Vanaf 14.00 uur : opstellen optocht. (Alle informatie over de carnavalsoptocht heeft u al
ontvangen d.m.v. een aparte brief.

Kleutercarnaval
Op donderdag 8 februari 2018: De kleuters vieren op hun eigen manier carnaval in hun klassen en
speelzaal. Uiteraard komen de kleuters deze dag verkleed naar school. De ouderraad zorgt voor een
versnapering, maar de ouders zorgen wel zelf voor de lunch. De kleuters lunchen op school.
De school is voor de kleuters uit om 13.00 uur. Op vrijdag 9 februari hebben de kleuters vrij!!!

Carnavalsviering voor groep 3 t/m 8
Op vrijdag 9 februari 2018 vieren we carnaval met groep 3 t/m 8. Alle kinderen komen dan
verkleed naar school. (A.u.b. géén maskers en losse attributen zoals geweertjes enz.). De school
begint gewoon om 8.30 uur. Rond 9.00 uur gaan we in kleine optocht (mits het weer dit toelaat) naar
het gemeenschapshuis waar we gaan dansen, hossen, en springen. De ouderraad zorgt voor een
kleine versnapering en iets te drinken (dus de kinderen hoeven niks zelf mee te nemen.

Om 12.00 uur is de school uit. U kunt de kinderen op school afhalen!!!
Bespreek nog eens duidelijk met uw kind:
“Is er niemand buiten om je op te halen, ga dan terug naar binnen
en zeg het tegen de juf of de meester”. We kunnen u dan bellen.
CULTUUREDUCATIE Groep 5 en 6 op donderdag 25 januari in de gymzaal
Acteren net als in de film - Feel 2B - Stuntworkshop.
De kinderen maken kennis met de wereld van de stunts en de film.
In deze workshop leren de kinderen enkele basismoves van stagefighting, zwaardvechten en stunts.
De vechtscènes zoals in de films van Jackie Chan of Pirates of the Carribean zijn allemaal hierop
gebaseerd. De leerlingen leren goed samenwerken, zichzelf te presenteren en worden zich meer
bewust van de controle over hun lichaam.
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MUSICAL: SNEEUWWITJE EN DE VERLOREN APPLE (groep 3 t/m 6)
Maandag 22 januari hebben de kinderen van groep 3 t/m 6 genoten van de musical:” Sneeuwwitje en
de verloren apple, bedacht door de 4e jaars studenten van de Pabo.
Een grappig sprookje met de boodschap: “Behandel anderen zoals jezelf ook behandeld wilt worden”.
De kinderen hebben erg genoten. Wij willen juf Madelon (Lio-stagiaire groep 3) en haar
medestudenten dan ook erg bedanken voor de voorstelling.

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 of bij juffrouw Jolanda (groep 1 /2 op dinsdag, woensdag of donderdag.

Heel veel ouders hebben het bedrag al overgemaakt.
Alvast hartelijk dank!!!!!!!!!!
Belangrijk om te weten:
 Vanaf 5 februari wordt groep 1 gesplitst. Meester Sjoerd start met groep 1b op maandag,
dinsdag en woensdag. Op donderdag is juf Laurie in groep 1b. Meester Sjoerd vervangt nu op
donderdag en vrijdag in groep 6.
 Vanaf 5 februari a.s. start juf Madelon met de LIO-stage in groep 3. We wensen haar veel
succes. De ouders van groep 3 hebben een aparte brief gekregen.
 Carnavalsoptocht. Om deel te nemen aan de carnavalsoptocht heeft u een aparte brief
ontvangen.
 Voor het schoolreisje krijgt u ook een brief. Retourstrookje inleveren voor 8 februari 2018.
 Bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van Movare is een vacature voor
de oudergeleding. De vacature is bijgevoegd bij deze brief.

Belangrijke data:
Vrijdag 2 februari 2018
Zondag 4 februari 2018
Donderdag 8 februari 2018

Groep 1 en 2 vrij
Kinderoptocht Heksenberg
Kleutercarnaval. School uit om 13.00 uur

Donderdag 8 februari 2018

Retourstrookje schoolreisje (gr 1 t/m 7) inleveren op
school.
Carnavalsviering groep 3 t/m 8. School uit om 12.00 uur
Groep 1 en 2 vrij
Carnavalsvakantie

Vrijdag 9 februari 2018
Vrijdag 9 februari 2018
Maandag 12 t/m vrijdag 16
februari 2018
Woensdag 21 februari 2018
Vrijdag 23 februari 2018

VVE-bijeenkomst: Thema Ziek en Gezond
Groep 1 en 2 vrij

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
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