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Beste ouders, hallo kinderen,
Paasviering 2018
Op donderdag 29 maart a.s. hebben wij onze Paasviering.
Naast de Paasgedachte, Paasverhaal en het traditionele “eiertietsjen” zullen we gedurende de dag
bezig zijn met 3 activiteiten: een film kijken, gezelschapsspellen spelen en knutselen.
Het belooft dus weer een leuke Paasviering te worden.
Tijdens de kleine pauze wordt, door de ouderraad, voor een hapje en een drankje gezorgd. Voor de
lunch moeten de kinderen zelf eten meebrengen.
Omdat vrijdag een vrije dag is voor ons allemaal, zal het knutselwerkje meteen mee naar huis
gegeven worden, zodat u er thuis van kunt genieten. De school is gewoon uit om 14.45 uur.

Vieringen communicanten
Op zondag 25 maart a.s. vieren we de Palmpasen samen met de communicanten.
De communicanten nemen hun zelfgemaakte Palmpasenstok mee en lopen een processie door de
kerk. De viering begint om 9.30 uur. Op Tweede Paasdag 2 april a.s. zullen de communicanten van
dit jaar zich voorstellen in de presentatieviering. De viering begint om 9.30 uur en de communicanten
verzorgen ook de gebeden en de liedjes. Na afloop van de viering is er traditiegetrouw in de tuin van
de kerk paaseieren zoeken voor alle kinderen. U bent hartelijk uitgenodigd!

Belangrijk om te weten (en om nog te doen!!!):







Het geld voor het schoolreisje moet voor de meivakantie betaald zijn.
o Kosten schoolreisje groep 1, 2 en 3 € 20,00;
o Kosten schoolreisje groep 4 t/m 7 € 25.00
Denkt u aan het inleveren van de Toestemmingsverklaring in het kader van de Wet
op de Privacy.
Denkt u aan het overmaken van de ouderbijdrage.
Vorige week heeft u een brief gekregen over het staken op vrijdag 13 april 2018.
Deze week hebben de kinderen een brief mee gekregen over de verkiezing van de MR.
Bijlage bij deze nieuwsbrief: Ouderraadpeiling uitbreiding schooltijden (tot 15.00 uur).

Belangrijke data:
Vrijdag 23 maart 2018
Vrijdag 23 maart 2018
Woensdag 28 maart 2018
Woensdag 28 maart 2018
Donderdag 29 maart 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Maandag 2 april 2018
Vrijdag 6 april 2018
Vrijdag 13 april 2018
Vrijdag 13 april 2018

Groep 1 en 2 vrij
Wandelen voor water groep 6, 7 en 8 (’s middags)
Vastenactie enveloppen inleveren bij de leerkracht
VVE thuis: 19.00 uur thema Lente
Paasviering gr 1 t/m 8
School gewoon uit om 14.45 uur
Goede Vrijdag: alle groepen vrij
Tweede Paasdag: alle groepen vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
STAKING: alle groepen vrij

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

