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Beste ouders, hallo kinderen,
F.I.E.T.S project op donderdag 8 maart voor groep 1 t/m 8
In samenwerking met Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Provincie Limburg en
Veilig Verkeer Nederland heeft Continium discovery center voor Limburgse basisscholen het Project
Fun, Information, Education, Technology & Safety, kortweg F.I.E.T.S., ontwikkeld.
Leerlingen gaan in dit project aan de slag met de techniek van de fiets in relatie tot veilige
verkeersdeelname. De hoofdmoot van het project bestaat uit een project dag, waar alle groepen van
de school aan deelnemen. Na een gezamenlijke opening met de Fietsshow, een korte voorstelling vol
experimenten, gaat iedere groep op het eigen niveau aan de slag.
Door samen te bouwen, puzzelen, zingen, experimenteren en quizzen wordt de kennis over de
techniek van de fiets en veilig fietsen bijna ongemerkt vergroot. De afsluiting van de dag is een
knallende kettingreactie.
Het zou fijn zijn als er bij iedere groep 2 ouders mee kunnen helpen!
U kunt zich opgeven bij de eigen leerkracht van uw kind.

Wandelen voor water op vrijdag 23 maart 2018
In Nederland is het heel normaal dat er altijd schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt. In veel
ontwikkelingslanden zíjn er helemaal geen kranen. Daar moeten kinderen kilometers lopen om water
te halen. Naar school gaan? Vaak is er weinig tijd voor….(www.wandelenvoorwater.nl)
De kinderen van groep 6, 7 en 8 doen vrijdagmiddag 23 maart a.s. mee aan “Wandelen voor Water”.
We wensen jullie veel succes. De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben op 1 maart tijdens een gastles
informatie gekregen over Wandelen voor Water.

Groep 1 t/m 5 doet mee aan de Vastenaktie van de Parochie.
Meer informatie in een volgende nieuwsbrief.

Open middag op school op donderdag 22 maart 2018 van 13.30-14.30 uur
 Voor ouders van peuters en kleuters, die nog niet de basisschool bezoeken;
of wordt uw zoon of dochter in de periode tot 1 oktober 2019 4 jaar?
 Om in een ongedwongen sfeer kennis te maken met onze school;
 Tevens aanmeldings- en inschrijfmiddag;
 Belangrijk: als vader of moeder niet kunnen, kom dan op bezoek met opa, oma of met de
oppas;
 Op een andere dag kunt u ook de school bezoeken, het is handig als u dan even een afspraak
maakt. (06-10493750 Marie-José Kollau)
Doe mee aan de MOVARE Kids Run tijdens de
Parelloop in Brunssum!
 Op zondag 18 maart 2018
voor jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar
 Inschrijven kan tot en met 14 maart 2018 op www.parelloop.nl
 Kosten inschrijving vooraf € 3,00 of tijdens de wedstrijddag zelf
€ 4,00
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Natuur- en milieu educatie 2017-2018 (Bezoekerscentrum
Brunssumnerheide)
Dinsdag 6 maart 2018 om 9.00 uur

Gr. 1

Dinsdag 15 mei 2018 om 10.00 uur
Woensdag 6 juni 2018 om 10.00 uur

Gr. 2
Gr. 4

Volg het pad van Kasper de
Kabouter
Horen, zien en voelen
Wat vliegt, kruipt en zwemt daar

Bovenstaande dagen zijn gewone schooldagen en het is de bedoeling dat alle kinderen naar school
komen. Aan deze dagen zijn geen kosten verbonden.
Misschien handig om deze data te noteren. Misschien kunt u dan mee helpen bij het vervoer.
U kunt zich bij de leerkrachten opgeven als u voor vervoer kunt zorgen.
Voor de groepen 3, 5 t/m 8 volgt nog een planning.

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 diende 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!!!!!!!!!!
Belangrijk om te weten:




Juffrouw Stefhanie is in verwachting. Proficiat!!!!!!!!!!!!!
De TYPECURSUS voor groep 6, 7 en 8 gaat helaas niet door. Er waren te weinig
aanmeldingen.
Het geld voor het schoolreisje moet voor de meivakantie betaald zijn.
Kosten schoolreisje groep 1, 2 en 3 € 20,00;
Kosten schoolreisje groep 4 t/m 7 € 25.00

Belangrijke data:
Vrijdag 2 maart 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Donderdag 8 maart 2018
Vrijdag 9 maart 2018
Vrijdag 16 maart 2018
Donderdag 22 maart 2018
Vrijdag 23 maart 2018
Vrijdag 23 maart 2018

Groep 1 en 2 vrij
Groep 2 natuureducatie: Volg het pad van Kasper de
Kabouter
FIETS project (gr 1 t/m 8)
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Open middag van 13.30-14.30 uur
Groep 1 en 2 vrij
Wandelen voor water (’s middags)

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
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