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Beste ouders, hallo kinderen,
Kinderboekenweek 2017
Wat hadden we dit schooljaar een leuk kinderboekenweekthema! Leuk, maar ook griezelig eng. Dit
bleek al meteen bij de opening. Heel veel kinderen kwamen behoorlijk eng verkleed naar school. Het
was een echt griezeldagje. Kimberley van groep 2, Isa van groep 4 en Jinte van groep 6 wonnen
hiermee een prijsje.
Na de opening werden in iedere klas leuke griezelknutselwerkjes gemaakt, zodat we wel lekker in het
thema bleven.
De rest van de week is in iedere klas op een eigen wijze aandacht besteed aan de
Kinderboekenweek. Zo werden er de engste tekeningen en super griezelige werkboekjes gemaakt,
werd er geknutseld, voorgelezen en nog veel meer. Ook zijn ouders, zussen, opa’s en oma’s komen
voorlezen. Wat was dat leuk! Bedankt daarvoor!
Om deze week lekker griezelig af te sluiten keek iedere groep een spannende film, onder het genot
van cake met wormen en een lekker glaasje ranja.
Wat was het weer gezellig!

U komt toch ook naar de inloopmiddag
op dinsdag 31 oktober van 14.45- 15.15 uur…………..
Tijdens deze inloopmiddag op dinsdag 31 oktober van 14.45-15.15 uur kunt zich u op de hoogte
stellen van de vorderingen van uw kind(eren). In de eigen groep kunt u samen met uw kind de
werkjes, schriften en werkboekjes komen bekijken. Uiteraard kunt u aan de leerkracht vragen stellen
over het werk. Omwille van de privacy van uw kind is het niet de bedoeling om uitgebreid tijdens de
inloopmiddag over de vorderingen van uw kind te praten. Mocht u meer informatie willen, dan kunt u
een aparte afspraak met de leerkracht maken.
Belangrijk is dat u uw kind ook complimentjes geeft over het gedane werk.
Mocht u verhinderd zijn op 31 oktober a.s. en toch graag de werkjes van uw kind willen zien, dan kunt
u in overleg met de leerkracht bekijken of een ander tijdstip uitkomt.

Verkeersveiligheid voor al onze kinderen………………..





We willen u vragen om goed te letten op de verkeersveiligheid bij het halen en brengen van al
onze kinderen. ’s Ochtends blijft het wat langer donker, minder zicht voor groot en klein!!!
We weten dat er bij het “pad” geen officieel zebrapad is, maar in het belang van de veiligheid
vragen we u toch voorzichtig te zijn en rekening met elkaar te houden.
Parkeren waar het mag!!! (niet voor de garages van de “buren”. Parkeertip: bij het Gringeltje!
Een beetje extra aandacht door iedereen kan wellicht helpen dat het veiliger wordt en blijft
voor de kinderen die gebracht en gehaald worden, maar ook voor die leerlingen die
zelfstandig naar school komen.

Wat helpt: gewoon allemaal (groot en klein) de verkeersregels volgen!!
Hiervoor willen we u alvast hartelijk danken.

Vanaf volgende week wordt er extra aandacht besteed aan de veiligheid rondom
school wat betreft het parkeergedrag. Kinderen van groep 7 gaan samen met
medewerkers van Handhaving groene en/ of rode kaarten uitdelen.

We gaan toch zeker voor groen!!!!!!
Basisschool Gerardus Majella
Hei-Grindelweg 88 6414 BT HEERLEN Tel.: (045) 5285960
www.bsgerardusmajella.nl
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Belangrijke data:
Vrijdag 27 oktober
Dinsdag 31 oktober
Woensdag 1 november

Groep 1 en 2 vrij
Inloopmiddag
Groep 1 en 2 gaan naar het Continium: weer terug op school iets later
dan 13.00 uur
Woensdag 1 november
Schoolvoetbal
Vrijdag 3 november 2107
Groep 1 en 2 vrij
Woensdag 8 november
Nationaal Schoolontbijt. Meer informatie volgt.
Donderdag 9 november
Groep 5 en 6 gaan naar het Continium
Vrijdag 10 november
Groep 1 en 2 vrij
Vanaf 13 november t/m 20 Schoolfruiten
april 2018
Vrijdag 17 november
Prins en prinses uitroepen
Zaterdag 18 november
Intocht Sinterklaas
Zaterdag 18 november
Vormsel in de Corneliuskerk
Met vriendelijke groeten, Team basisschool Gerardus Majella
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De Ouderraad vraagt uw hulp !!!
Wanneer u wilt en kunt helpen graag onderstaand strookje invullen en voor donderdag 2
november a.s. inleveren bij de leerkracht van uw zoon /dochter.
Mocht later blijken dat de datum u toch niet schikt, dan kunt u dat tegen die tijd aan ons doorgeven.
Alvast bedankt!!

Inschrijven activiteiten Ouderraad
Activiteit
Sinterklaas: versieren school en
opruimen versieringen herfst
Sinterklaas opruimen en Kerst
versieren
Opruimen Kerstversiering

Datum
Maandag 20 november
2017
Woensdag 6 december
2017
Maandag 8 januari 2018

Tijdstip
19.00 uur

Ja

12.30 uur
19.00 uur

Naam:…………………………………………………………………..
Ouder van: ………………………………………………..uit groep …………………
Telefoonnummer: ……………………………………………

Inleveren bij de leerkracht uiterlijk voor donderdag 2 november a.s.
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