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Beste ouders, hallo kinderen,
Herfstwandeling……………… heel gezellig
De herfstwandeling met als thema “Griezelig Eng” was zeer geslaagd. Het was gezellig en de sfeer
was geweldig. Het weer werkte goed mee. Na de wandeling kon iedereen lekker opwarmen met
koffie, chocomel, ranja en een heerlijk broodje knakworst. We willen iedereen bedanken voor de
gezelligheid en de deelname. Bedankt leden van de Ouderraad voor de superorganisatie!!
Stagiaires
Dit jaar komen de volgende Pabo- en Arcusstudenten ons team versterken:
groep 1: juffrouw Summer
groep 2: juffrouw Savannah
groep 3: meester Patrick
groep 4: juffrouw Liv
groep 5: juffrouw Mareen
Heel veel succes!!

Kinderboekenweek en Griezelfeest in groep 1 en 2
De juffen van groep 1 en 2 bedanken alle kinderen en ouders voor het leuke Griezelfeest en de vele
lekkere griezelhapjes. Bijna alle kinderen waren verkleed en geschminkt. De kleuters, maar ook de
juffen hebben genoten van deze dag. Twee kinderen uit groep 5 hebben nog voorgelezen uit “Harrie
en de heks”. Het was een geslaagde dag.

Belangrijk om te weten:






Het straatvoetbal van woensdag 11 oktober j.l. wordt verplaatst naar woensdagmiddag 1
november en 8 november a.s.
Rodatoer voor de kinderen van groep 7 was weer de moeite waard.
De datum van het Vormsel is op 18 november in de Corneliuskerk.
Nieuwe datum: Prins en Prinses uitroepen op vrijdag 17 november.
Het Zwemproject Heerlen start voor onze school op donderdag 26 oktober 2017. De kinderen
worden om15.30 uur opgehaald en zijn weer terug om 17.30 uur. De ouders ontvangen de
informatie en het zwemrooster voor de herfstvakantie.

Maandag 16 oktober t/m
vrijdag 20 oktober
Dinsdag 24 oktober
Woensdag 25 oktober
Vrijdag 27 oktober
Dinsdag 31 oktober
Woensdag 1 november
Vrijdag 3 november 2107
Donderdag 9 november

Herfstvakantie
Groep 7 en 8 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
Groep 1 en 2 gaan naar het Continium: weer terug op school om
13.00 uur
Groep 1 en 2 vrij
Groep 5 en 6 gaan naar het Continium

We wensen iedereen een fijne herfstvakantie!!!!!!!!!!!
Met vriendelijke groeten, Team basisschool Gerardus Majella
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