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Beste ouders, hallo kinderen,

GEZOND en LEKKER

woensdag 8 november
voor alle groepen
Het nationale schoolontbijt
Wie zijn schooldag begint met een goed ontbijt, kan zich beter
concentreren.
Natuurlijk is ontbijten ook gezellig en leuk.
Alle kinderen krijgen een gezond ontbijt aangeboden.
(NB: Vandaag hoeven we thuis niet te ontbijten!!)

De ontbijtspullen worden geleverd
door Jan Linders in Heerlerheide
Ouders die tijd hebben om mee te helpen zijn van harte
welkom.
U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
A.u.b. zelf meebrengen:
Groep 1 t/m 8: een bordje en een beker.

Het Nationaal Schoolontbijt staat voor de deur! In de bijlage vindt u een nieuwsbrief met
informatie over dit gezonde en leerzame ontbijtfeest op onze school.

Bijna alle oudergesprekken starten vanaf week 47:
In de week van 20 november starten we met de oudergesprekken voor de groepen 1, 2, 3, 4, 5. 7 en
8. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging van de leerkracht of een bericht via Isy. Heeft u
nog geen inloggegevens voor Isy, laat ons dat even weten: directie.rkbsgerardusmajella@movare.nl.

De oudergesprekken van groep 6 starten een weekje eerder. Dit in
verband met het zwangerschapsverlof van juffrouw Renee.
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Uitroepen Prins en Prinses
Vrijdagmiddag 17 november a.s. tussen 12.30 en 14.30 roepen we Prins en Prinses
Carnaval 2018 uit.
Prins Sigi en Prinses Renske zullen dan aftreden. In de kalender staat een andere datum
namelijk 10 november.
Als er kleuters zijn die willen komen kijken, dan kan dat. De prins en prinses uitroepen vindt plaats tussen 12.30
en 14.30 uur. Wel graag onder begeleiding van vader of moeder, want de leerkrachten van groep 1 en 2
hebben vrij. Helaas is er geen plek voor andere ouders om te komen kijken!

Schoolfruiten
Vanaf 13 november t/m 20 april 2018 start onze school met het Europees Schoolfruit- en
groenteprogramma. Onze school krijgt t/m week 16 (tot de Meivakantie) gratis fruit en groente voor 3
dagen per week.
Voor de kleuters is dat op woensdag, donderdag en maandag. Voor groep 3 t/m 8 op woensdag,
donderdag en vrijdag. Op deze manier eten kinderen meer groente en fruit. Dit is nodig omdat veel
kinderen in Nederland nog steeds te weinig groente en fruit eten. Verder vergroten de kinderen de
kennis over groente en fruit. Meer informatie op www.euschoolfruit.nl Als uw kind een bepaalde
allergie heeft, laat het dan even weten aan de leerkracht.

Weetjes:





Hartelijk dank voor de belangstelling tijdens de inloopmiddag.
Proficiat meisjes- en jongensteam met het behalen van de eerste plaats bij het schoolvoetbal.
Het jongensteam: Ismail, Ahmad, Luca, Nigel, Justin, Paul, Ben. Quincy, Ryan, Dylan, Quintin,
Naylan, Kane en Monir. Wedstrijdresultaten: 0-0 tegen Bs Ganzerik, 3-0 tegen Bs De Schakel,
3-0 tegen Bs Frans Postma en 4-0 tegen Bs Mijnspoor.
Het meisjesteam: Dina, Chayma, Anne, Senna v.L., Britt, Senna v.d.B., Kyra, Ilhan, Renske
en Cheverny. Wedstrijdresultaten: 4-0 tegen Bs Mijnspoor, 3-0 tegen Frans Postma, 1-0 tegen
Mijnspoor en 1-1 tegen Frans Postma.
Veel succes in de volgende ronde op woensdag 8 november a.s.
Heeft u kinderboeken bij Bruna gekocht tijdens de kinderboekenweek? En heeft u de
bonnetjes nog? Juffrouw Britt (groep 5) had dan graag de kassabonnetjes gehad om mee te
doen aan de Bruna-actie voor schoolboeken. Van het totale bedrag (bonnetjes) mag de school
voor 20% boeken besteden. De actie loopt tot 16 december 2017.

Belangrijke data:
Vrijdag 3 november 2107
Groep 1 en 2 vrij
Woensdag 8 november
Nationaal Schoolontbijt.
Woensdag 8 november
VVE thuis om 19.00 uur. Thema Feest
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 april Schoolfruiten
2018
Vanaf 13 november
Start oudergesprekken groep 6
Vrijdag 17 november
Prins en prinses uitroepen
Zaterdag 18 november
Intocht Sinterklaas
Zaterdag 18 november
Vormsel in de Corneliuskerk
Vanaf 20 november
Start oudergesprekken gr 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8
Dinsdag 21 november
Groep 8 gaat naar Shell Generation Discover.
Vrijdag 24 november
Groep 1 en 2 vrij
Vrijdag 1 december
Groep 1 en 2 vrij
Maandag 4 december
Sinterklaasviering.
Met vriendelijke groeten, Team basisschool Gerardus Majella
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