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Beste ouders, hallo kinderen,
Groep 1 t/m 5 doet mee aan de Vastenactie.
Vanaf week 11 wordt er in de groep 1 t/m 5 gesproken over de Vastenactie 2018. Er zijn een aantal
activiteiten die de kinderen samen met de groepsleerkracht uitvoeren. Vanaf dinsdag 13 maart krijgen
de kinderen een envelop mee naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen een kleine bijdrage
geven aan de vastenactie.
De envelop met inhoud kan op school tot en met woensdag 28 maart 2018 ingeleverd worden
bij de eigen leerkracht. Het geld wordt aan de parochie gegeven. De parochie maakt het geld
over naar het Bisdom. Deelname is uiteraard vrijwillig. De opbrengst wordt vermeld in een
volgende nieuwsbrief.
Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een project in Mbala in Zambia (Afrika).
Aan de rand van de stad Mbala leven veel mensen in sloppenwijken. Het leven in Zambia is moeilijk:
mensen krijgen geen werk, er is geen elektriciteit, de bewoners moeten water halen uit de rivier.
Goede wc’s en riolering ontbreken, waardoor mensen gemakkelijk ziek worden. Voor het verbouwen
van groente is nauwelijks ruimte.
Veel kinderen hebben hun ouders verloren. Meestal worden deze weeskinderen opgevangen door
familie, vaak de oma’s. Die zorg valt de opa's en oma's vaak zwaar, omdat ze oud zijn en niet meer
kunnen werken. Deze families zijn zeer arm, ze kunnen bijna geen eten en schoolgeld betalen. Veel
kinderen gaan dan ook niet of nauwelijks naar school.
De zusters in Mbala zijn een weeshuis gestart, Sunsuntila. Ook kinderen die nog één ouder hebben
kunnen er terecht. Ze slapen er niet, maar krijgen dagelijks een maaltijd en hun schoolgeld wordt
betaald. Na schooltijd krijgen de kinderen hulp bij hun huiswerk en kunnen ze spelen. Veel
speelmaterialen zijn er niet, wel wat trommels. Er wordt regelmatig muziek gemaakt en gedanst.
Gehandicapte kinderen hebben het extra moeilijk in Zambia. Ze zitten meestal de hele dag verstopt
in huis. Dankzij de zusters krijgen ze in de Victor Braun School voor gehandicapte kinderen
onderwijs en fysiotherapie. De oudere kinderen leren matten en kleding maken. In deze school
hebben de kinderen voor het eerst een eigen plaats waar ze kunnen leren en vrienden maken.
We gaan voor het weeshuis Sunsuntila én voor de Victor Braun School voor gehandicapte kinderen
geld inzamelen. De scholen hebben grote behoefte aan leermiddelen, zoals boeken en
rekenmachines, maar ook aan speelmaterialen. De Victor Braun School heeft daarnaast een aantal
speciale materialen nodig, zoals een hometrainer en looprekken voor de lichamelijk gehandicapte
kinderen.
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Cultuureducatie groep 1 en 2: Aidan de Ierse kabouter en de schat op
dinsdag 17 april 2018 (over saamhorigheid en vriendschap) door Myrthe Boymans
Een kennismaking met een beeldende workshop, verzorgd door een kunstenares, die de leerlingen
meeneemt in het beeldend proces.
De workshop begint met een legende uit Ierland. Het verhaaltje gaat over Ierland en de kabouder
Aiden die een pot met gouden munten moet bewaken. Maar de munten zijn verdwenen.
De kinderen gaan Aiden helpen de gouden munten te zoeken. Maar eerst gaan de kinderen zelf een
pot versieren, waar ze de gouden munten in kunnen doen.

Ouderbijdrage 2017-2018
De hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 15,00 per kind per jaar.
Dit bedrag kan in twee termijnen worden betaald middels een handmatige overboeking.
De eerste betaling diende te geschieden in september 2017 en de tweede diende uiterlijk in
februari 2018 te geschieden.
Het rekeningnummer dat hiervoor openstaat is: NL60INGB0001100278 t.n.v. OR BS Gerardus
Majella. Vermeld daarbij a.u.b. de naam en groep van uw kind(eren). U kunt ook contant betalen bij
de directie of bij juffrouw Jolanda (groep 1 /2 op dinsdag, woensdag of donderdag.

Heel veel ouders hebben het bedrag al overgemaakt.
Alvast hartelijk dank!!!!!!!!!!
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
Het F.I.ET.S project was zeer leerzaam. De kinderen waren erg betrokken en enthousiast.
SUPER!!!
Denkt u aan het inleveren van de Toestemmingsverklaring in het kader van de Wet
op de Privacy.

Belangrijke data:
Vrijdag 9 maart 2018
Vrijdag 16 maart 2018
Donderdag 22 maart 2018
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
Dinsdag 17 april 2018

Groep 1 en 2 vrij
Groep 1 en 2 vrij
Open middag (voor nieuwe kleuters) van 13.30-14.30 uur
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 (meer info volgt)
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
Cultuureducatie gr 1 en 2:
Aidan de Ierse kabouter en de schat

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
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