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Beste ouders, hallo kinderen,
We hebben een nieuw Prinsenpaar: Proficiat Prins Youri en Prinses Robyn.
Carnaval………… bij ons op school
Het begon met het aftreden van Prins Sigi en Prinses Renske op vrijdagmiddag 17 november om
13.11 uur en het uitroepen van het nieuwe Prinsenpaar: Prins Youri en Prinses Robyn. Samen met
d’r Heksenbergse Vastenloavends Verein en DJ Jan was dit een spetterende ceremonie.

Sinterklaas komt op bezoek op maandagochtend 4 december 2017
Maandag 4 december a.s. zal Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school en geeft hij aan de
groepen 1 t/m 4 een groepscadeau.
Hoe hij aankomt weten we nog niet, dat blijft een verrassing. Wat we wel weten is dat hij naar ons toe
komt. Zoals ieder jaar is het belangrijk om op de speelplaats hard te zingen, dan weet de Sint waar hij
moet zijn. Om alles goed te laten verlopen, gaan alle kinderen tijdens de inlooptijd naar binnen. Om
8.30 uur komen alle kinderen met de leerkracht naar het middenplein. Alle groepen hebben een eigen
plek op de speelplaats, zodat iedereen alles goed kan zien. Ouders zijn ook van harte welkom op de
speelplaats en zingen hopelijk hard mee.
Sint en zijn Pieten bezoeken ’s ochtends de peuters en de groepen 1 t/m 5. De groepen 5 t/m 8
houden “surprise” in de groep.
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen tijdens de kleine pauze van de Ouderraad koekjes,
mandarijntjes en iets te drinken. De lunch voor de middagpauze geeft u zelf mee.
De school is gewoon om 14.45 uit voor de groepen 1 t/m 8.
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A.u.b. niet bellen onder schooltijd bij de voordeur
Op de middenspeelplaats op de groene deur is een bel. Deze bel horen we in de aula.
We vinden het fijn als u de bel op het middenplein gebruikt als u tijdens lestijd iets moet brengen.
Vriendelijk verzoek om de voordeurbel niet tijdens schooltijd te gebruiken. De leerkrachten moeten
dan de voordeur open maken en de lessen worden dan verstoord.

Belangrijk om te weten:






De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen een informatiebrief mee over de TYPE tuin. Het is de
bedoeling dat de typelessen in maart 2018 starten!!
De leerlingen van groep 6. 7 en 8 krijgen een brief mee om deel te nemen aan extra
muzieklessen na schooltijd. De kosten per les zijn € 1,50 per keer. De uiterste inleverdatum is
vrijdag 1 december (in de brief staat een andere datum).
Proficiat!! Zaterdag 18 november j.l. hebben de kinderen het Vormsel ontvangen in de
Corneliuskerk.
Groep 8 heeft op 21 november j.l. een superleerzame dag gehad. Meer informatie over
DISCOVERY GENERATION volgt.
Juffrouw Renee gaat m.i.v. 28 november a.s. met zwangerschapsverlof.
Op maandag tot en met woensdag is juffrouw Cindy in groep 6. Op donderdag en vrijdag komt
meester Sjoerd ons team versterken.

Staking dinsdag 12 december 2017
Deze week hebben de kinderen een brief mee gekregen over de landelijke staking op 12 december
a.s.
We adviseren u om nu al maatregelen te nemen voor de opvang van uw kind(eren) op 12 december.
Dan heeft u een oplossing als het schoolpersoneel gaat staken.

Belangrijke data:
Vrijdag 24 november
Vrijdag 1 december
Maandag 4 december
Dinsdag 12 december
Woensdag 13 december
Vrijdag 15 december
Donderdag 21 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
25 december t/m 5 januari

Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Sinterklaasviering groep 1 t/m 8
Mogelijke staking!!!!!
VVE thuis Thema: Winter
Groep 1 en 2 vrij
Kerstviering groep 1 t/m 8
School gewoon uit om 14.45 uur
1e rapport voor groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8 vrij
Kerstvakantie

Met vriendelijke groeten,
Team basisschool Gerardus Majella
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