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Beste ouders, hallo kinderen,

Soms gaat het mis ……… in de communicatie
En dan is het vervelend voor de kinderen, ouders (die extra vrij genomen hebben of heel veel moeite
gedaan hebben om kinderen te vervoeren), leerkrachten (die liever alles goed doen!!!!!!!!)
Helaas……………….
Door miscommunicatie met het Continium zijn per ongeluk de verkeerde data m.b.t. het bezoek van
groep 1 t/m 8 doorgegeven. Voor de kinderen van groep 7 en 8 betekent dit dat het bezoek op 6
oktober niet doorgaat.
De data van de andere groepen kloppen ook niet.
Onze oprechte excuses hiervoor.

Zoals u al weet:
Wij zijn gestart met het STEM II project. Dit gaat over wetenschap en techniek. Dit project neemt zes
lessen in beslag. Één van de lessen is een bezoek aan het Continium in Kerkrade. Kinderen gaan
daar actief aan de slag met wetenschap en techniek. Om dit bezoek te laten slagen, hebben wij uw
hulp nodig. Wij zijn opzoek naar ouders die kunnen rijden en begeleiden.

De goede data:
Dinsdag 24 oktober groep 7 en 8
Woensdag 25 oktober groep 3 en 4 (= dezelfde datum) (om 13.00 uur weer op school)
Groep 3 en 4 hebben voldoende auto’s en er hoeven geen nieuwe briefjes worden ingevuld!!
Woensdag 1 november groep 1 en 2 (om 13.00 uur weer op school)

Donderdag 9 november groep 5 en 6
Om 9.00u worden we in het Continium verwacht, we moeten direct om 8.30 vertrekken. Gelieve op
tijd aanwezig te zijn. Om 12.30 is het programma afgelopen in het Continium.
De groepen 1 t/m 4 zijn rond 13.00u weer op school.
Het zou fijn zijn dat de ouders die rijden ook in het Continium blijven om te begeleiden.
Alvast hartelijk dank.
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

Aanmelding vervoer naar Continium in Kerkrade

De ouder/verzorger van ……………………………………………groep………….
kan rijden en/ of begeleiden op:…………………………………
0

Dinsdag 24 oktober groep 7 en 8

Woensdag 25 oktober groep 3 en 4 (= dezelfde datum) (om 13.00 uur weer op school)
Groep 3 en 4 hebben voldoende auto’s en er hoeven geen nieuwe briefjes worden ingevuld!!

0

Woensdag 1 november groep 1 en 2 (om 13.00 uur weer op school)

0

Donderdag 9 november groep 5 en 6

Aantal zitplaatsen in de auto voor de kinderen………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………
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