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Beste ouders, hallo kinderen,
Wijziging gymtijden groep 3 t/m 8
Vanaf volgende week (vanaf dinsdag 26 september) starten we met andere gymtijden,
omdat niet iedere leerkracht een gymbevoegdheid heeft en dat het qua organisatie erg ingewikkeld is
om elke groep te laten gymmen. De gymtijd is effectiever als we 2 gymlessen in een blokuur achter
elkaar geven.
Dinsdag
8.30-10.30 uur
10.30-12.30 uur
12.30-14.30 uur

Groep 8
Groep 7
Groep 6

Donderdag
8.30-10.30 uur
10.30-12.30 uur
12.30-14.30 uur

Groep 4
Groep 5
Groep 3

KICK-OFF: STEM II
Op woensdag 27 september starten we met STEM II in groep 1 t/m 8.
Wetenschap en Techniek: Project S.T.E.M. en O&O leren
(Science Technology Engineering Math. en Onderzoekend & Ontwerpend leren)
Onze maatschappij verandert met de dag. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in
razend tempo op en kennis veroudert snel. Dat vraagt om onderwijs dat ook specifieke
vaardigheden bij leerlingen ontwikkelt. Competenties die hen helpen bij te blijven en nieuwe
informatie snel op te nemen.
De zogenoemde 21st century skills zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen,
samenwerken, communiceren en kritisch denken. Wetenschap & Techniek-onderwijs
gebaseerd op O&O-leren biedt tal van aanknopingspunten om deze vaardigheden en
talenten bij kinderen naar boven te halen. Het prikkelt hun natuurlijke nieuwsgierigheid en
nodigt hen uit zich onderzoekend op te stellen en hun creativiteit te gebruiken. Zo zetten ze
de eerste stap op weg naar de baan van de toekomst.
In het project STEM-II werken scholen van verschillende schoolbesturen samen aan het
ontwikkelen van wetenschaps- en technologieonderwijs. Het doel daarvan is de
nieuwsgierigheid van kinderen te behouden en te stimuleren. Het project start met het
invullen van wetenschaps- en technologie les ‘voorgedaan’ door externe lesaanbieders.
Leerkrachten krijgen hulp om zelf ook deze lessen te geven en leerkrachten gaan zich
professionaliseren. Het is de bedoeling dat wetenschaps- en technologie-onderwijs wordt
geïntegreerd in het onderwijsaanbod. In 2017-2018 starten we met het thema: constructie.
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Belangrijk en/of leuk om te weten:









De luizencontrole vindt a.s. maandagmiddag plaats. Gelukkig hebben zich genoeg ouders
opgegeven om te controleren. Alvast hartelijk dank.
Het ZwemProject van de Gemeente Heerlen start in de week van 2 oktober a.s. (voor onze
school mogelijk op donderdag). Zodra we meer informatie hebben, laten we het u meteen
weten.
Het duurt nog even met de kalender. We hopen dat u even vooruit kunt met de ‘’zwart-wit
kalender” bladen, die u reeds heeft ontvangen.
Als de kalender gekopieerd is, starten we met het printen van de schoolgids.
Deze week was de week tegen het pesten. De kinderen van groep 3 hebben een goede tip:
Pesten is niet leuk. Wel leuk is de complimentenclub. Zeg iets leuks en maak een compliment.
Groep 7 heeft een complimentenbal.
De kinderen van groep 3, 4 en 5 hadden gisteren een leuke atletiek clinic.
Nieuwe Pabo stagiaires: welkom op school: juffrouw Liv in groep 4 en juffrouw Mareen in
groep 5
Dit schooljaar mogen we weer meedoen met de Rodatoer. A.s. maandag bezoekt de mascotte
groep 3 t/m 8.
Groep 7 bezoekt op 10 oktober het Roda-stadion.

Belangrijke data:
Vrijdag 22 september
Woensdag 27 september
Maandag 25 september
Vrijdag 29 september
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Vrijdag 6 oktober
Vrijdag 6 oktober
Vrijdag 6 oktober
Dinsdag 10 oktober
Woensdag 11 oktober
Woensdag 11 oktober
Vrijdag 13 oktober
Maandag 16 oktober t/m
vrijdag 20 oktober
Dinsdag 24 oktober
Woensdag 25 oktober
Vrijdag 27 oktober
Dinsdag 31 oktober

Groep 1 en 2 vrij
VVE ouderavond van 19.00-21.00 uur. Thema Herfst
Luizencontrole
Groep 1 en 2 vrij
Start Kinderboekenweek
Staking: alle kinderen hebben vrij
Groep 1 en 2 vrij
Groep 7 en 8 gaan naar het Continium
Herfstwandeling: Thema Gruwelijk Eng
Groep 7 bezoekt het Rodastadion
Groep 1 en 2 gaan naar het Continium: weer terug op
school om 13.00 uur
Schoolvoetbal
Groep 1 en 2 vrij
Herfstvakantie
Groep 5 en 6 gaan naar het Continium
Groep 3 en 4 gaan naar het Continium: weer terug op
school om 13.00 uur
Groep 1 en 2 vrij
Inloopmiddag

Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Gerardus Majella

Bijlagen:
1. Een brief om mee te helpen met het vervoer naar het Continium
2. De brief van de ouderbijdrage 2017-2018
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