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Beste ouders, hallo kinderen,
Het nieuwe jaar is inmiddels weer begonnen en we maken graag van de gelegenheid gebruik om
iedereen een fantastisch 2018 toe te wensen!
Laten we ook dit jaar weer op een positieve manier met elkaar samenwerken.

Kerst 2017
De ouderraad had de school prachtig versierd. Hartelijk dank.
De lichtstoet was erg geslaagd.
De Kerstviering in de kerk was sfeervol, de kinderen hadden het kerstspel prachtig gespeeld (o.l.v. de
stagiaires van Pabo en Arcus). Alle kinderen hadden goed meegezongen met de kerstliedjes.
De kerstlunch was een groot succes. Alle ouders en kinderen hartelijk dank voor het lekkere eten.
In de groepen kregen de kinderen een leuk kerstprogramma en ze hebben een fijne dag gehad.
De Ouderraad en alle ouders die geholpen hebben, willen we natuurlijk ook hartelijk bedanken.
De sfeervolle Kerstnachtmis in onze Parochiekerk werd door veel kinderen en ouders bezocht. De
communicanten verzorgden het mooie kerstspel en zoals altijd werd er weer super gezongen en
voorgelezen.

REMINDER: TYPECURSUS voor groep 6, 7 en 8
Vergeet niet in te schrijven voor 1 februari 2018!
Op dinsdag 6 maart 2018 om 15:00 uur start op onze school de vernieuwde typecursus van de
Typetuin. Onlangs ontving u hier meer informatie over.
Op 9 januari ontvingen we het volgende bericht van Typetuin:
Om 2018 nog beter te beginnen heeft de Typetuin besloten een extra kortingsperiode te
hanteren. Ouders die hun kind voor 1 februari inschrijven ontvangen 15 euro korting.
U betaalt dan €160,- in plaats van €175,-. Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 februari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).De korting
wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want
vol=vol.

MOVARE Abdij-kidscross
MOVARE Abdij-kidscross voor leerlingen van groep 1 t/m 8 op zondag 21 januari 2018, meer
informatie op www.abdijcross.nl. Vanaf 9.00 uur is er voor alle scholieren een gezamenlijke
warming-up met muziek. De wedstrijden beginnen al om 9.30 uur.
Het voorprogramma en tijdschema is als volgt: 09.30 uur: 500 meter MOVARE Abdij-kidscross
Bambino’s (jongens/meisjes groep 1 en 2)
09.35 uur: 500 meter MOVARE Abdij-kidscross E1 (jongens groep 3 en 4) (aanloop + 1 baanronde)
09.40 uur: 500 meter MOVARE Abdij-kidscross E2 (meisjes groep 3 en 4) (aanloop + 1 baanronde)
09.45 uur: 850 meter MOVARE Abdij-kidscross D1 (jongens groep 5 en 6) (aanloop + 2 baanronden)
09.50 uur: 850 meter MOVARE Abdij-kidscross D2 (meisjes groep 5 en 6) (aanloop + 2 baanronden)
10.00 uur: 850 meter MOVARE Abdij-kidscross C1 (jongens groep 7 en 8) (aanloop + 2 baanronden)
10.10 uur: 850 meter MOVARE Abdij-kidscross C2 (meisjes groep 7 en 8) (aanloop + 2 baanronden)
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Afspraken Foto’s en films op internet:
Het kan zijn dat u tijdens een activiteit of viering van school een foto van uw kind maakt. U mag
alleen foto’s maken van uw eigen kind. Het is niet toegestaan om foto’s of filmpjes te plaatsen op
internet (facebook).

Belangrijk om te weten:
 Proficiat en veel geluk: Op 19 december heeft juf Renee een dochtertje gekregen en ze heet
Livvy.
 Juffrouw Marion (leerkracht groep 1) heeft besloten om gebruik te maken van het
keuzepensioen. We bedanken haar voor de fijne samenwerking en betrokkenheid. En we
wensen haar alle goeds voor de toekomst.
 Voor de personeelsbezetting van groep 1 is er niets veranderd. Juffrouw Laurie mag blijven
werken in groep 1.
 Vanaf 5 februari a.s. wordt groep 1 gesplitst. Helaas weten we nog niet welke nieuwe juf of
meester dit gaat invullen. Als we meer weten worden de ouders van groep 1 geïnformeerd.
 Carnavalsoptocht. Om deel te nemen aan de carnavalsoptocht ontvangt u z.s.m. een aparte
brief.

Programma Seizoen 2017-2018
van D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein
13 januari 2018 Proclamatie Prins
21 januari 2018 Jeugdproclamatie/jeugdmiddag
27 januari 2018 Receptie Prins
4 februari 2018 Kingeroptocht/Sjpeetsjoppe
10 februari 2018 Van en Vuur D'r Sjpasseberg
12 februari 2018 Optoch Genhei en Optochtbal
13 februari 2018 Afsluiting seizoen

Belangrijke data:
Woensdag 17 januari 2018
Vrijdag 19 januari 2018
Zondag 21 januari 2018
Vrijdag 26 januari 2018
Vrijdag 2 februari 2018
Zondag 4 februari 2018
Donderdag 8 februari 2018
Vrijdag 9 februari 2018
Vrijdag 9 februari 2018
Maandag 12 t/m vrijdag 16
februari 2018
Woensdag 21 februari 2018
Vrijdag 23 februari 2018

VVE-bijeenkomst: Thema Kleding
Groep 1 en 2 vrij
Movare Abdij-Kidscross
Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Kinderoptocht Heksenberg
Kleutercarnaval. School uit om 13.00 uur
Carnavalsviering groep 3 t/m 8. School uit om 12.00 uur
Groep 1 en 2 vrij
Carnavalsvakantie
VVE-bijeenkomst: Thema Ziek en Gezond
Groep 1 en 2 vrij

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
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