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Beste ouders, hallo kinderen,
Carnaval………… bij ons op school
Het begon met het uitroepen van Prins Youri en Prinses Robyn op vrijdagmiddag 17 november 2017.
Samen met d’r Heksenbergse Vastenloavends Verein en DJ Jan was dit een spetterende ceremonie.
Op zondagmiddag 4 februari j.l. ging het verder met de kinderoptocht. Ons prinsenpaar zag er
stralend uit op de mooie prinsenwagen. Op de wagen was er een supergoede sfeer en er werd goed
gedanst.
De grote groep in het thema: “Mit muziek, dans en egaal wat veur weer, hat Sjpasseberg
carnavalsplezeer!” was supermooi. Met dank aan allen die zijn komen helpen knutselen op woensdag
31 januari j.l. en alle ouders en kinderen die zo veel werk hadden gemaakt van de “pekskes”.
We kregen ook dit jaar weer complimenten van d’r Heksenbergse Vastenloavends Verein. Dankjewel.
Op donderdag 8 februari hebben de kleuters genoten van het kleutercarnaval. Het was een gezellige
dag! De dag zijn we begonnen met een modeshow en daarna hebben we een super lange polonaise
gelopen door alle kleutergroepen. Vol trots pronkten ze op de catwalk in de speelzaal.
Van de ouderraad kregen de kleuters frisdrank, chips en wafels. Hartelijk dank!!
Op vrijdag 9 februari was carnaval voor groep 3 t/m 8. Prins Youri en Prinses Robyn werden uitvoerig
gedecoreerd door de bezoekende carnavalsverenigingen. Alle groepen verzorgden een geweldig
optreden en het was heel erg gezellig. Het team verzorgde ook een leuk optreden!!!
DJ Jan was ook weer van de partij.
Alle kinderen willen we bedanken voor het geweldige meedoen.
De kinderen kregen zoals elk jaar frisdrank, chips en wafels van de Ouderraad. De wafels werden
gesponsord door familie Brouwers. Hartelijk dank !!!!

Vastgestelde schoolvakanties in het (volgend) schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie:
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinkstermaandag
Zomervakantie

Maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018
Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Maandag 4 maart 2019 t/m vrijdag 8 maart 2019
Maandag 22 april 2019 (valt in de meivakantie)
Maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
Donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019
Maandag 10 juni 2019
Maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019

Adviesgesprekken groep 8
De adviesgesprekken van groep 8 vinden plaats op dinsdag 27 februari en woensdag 28 februari a.s.
De kinderen van groep 8 hebben gewoon school.

De oudergesprekken van groep 1 t/m 7 starten op maandag 26 februari
a.s.
U ontvangt hierover nog informatie .

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

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 diende te geschieden in september 2017 en de tweede dient uiterlijk in
februari 2018 te geschieden.
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!!!!!!!!!!
Privacy-wetgeving…………… ook voor onze school belangrijk!!!
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar heeft u al een formulier ingevuld i.v.m.
de privacy-wetgeving.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de informatie van ons schoolbestuur en een uitgebreider
formulier om in te vullen. We hadden deze formulieren graag retour. Dit kunt u inleveren bij de
leerkracht tijdens de oudergesprekken. Alvast hartelijk dank voor alle moeite.

Pensioen
Op het einde van het schooljaar gaat Wil Simons met pensioen. Juffrouw Renee van de Gaar neemt
dan de taken van intern begeleider geheel over.
Juffrouw Marie-José Kollau maakt m.i.v. het nieuwe schooljaar gebruik van het keuzepensioen. U
wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de invulling van de nieuwe directie.

Belangrijke data:
Woensdag 21 februari 2018
Vrijdag 23 februari 2018
Maandag 26 februari 2018
Dinsdag 27 en woensdag 28
februari 2018
Vrijdag 2 maart 2018
Vrijdag 9 maart 2018
Vrijdag 16 maart 2018
Vrijdag 23 maart 2018

VVE-bijeenkomst: Thema Ziek en Gezond
Groep 1 en 2 vrij
Start oudergesprekken groep 1 t/m 7
Adviesgesprekken groep 8
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
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