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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Sport Olympiade 

 Startviering kerk 

 Ouderinformatieavond 
   
Activiteitenoverzicht: 

 28 oktober margedag 
 

 
 
Aanwezigheid 
MIB-er en directeur  
 
MIB-er Mirjam 
Maandag - Donderdag 
 
Directeur Maria 
Dinsdag 
 
Locatieleider Linda 
Dinsdag t’m Vrijdag 
 

 

Vanuit het team: 
 
Startviering kerk: 
Zie bijlage onderaan de nieuwsbrief. 

 
Schoolsport Olympiade Dinsdag 20 
september 2016 
Vandaag hebben alle kinderen van de 
bovenbouw meegedaan aan de 
olympiade in Hoogezand. 
1500 basisschool leerlingen deden mee 
aan dit fantastische evenement. 
Het olympisch vuur werd ontstoken door 
de burgemeester. 

  
 

Ouderinformatieavond. 
Wat fijn om te zien dat ouders betrokken 
zijn bij de school. 
Tijdens de informatie avonden hebben 
ouders kunnen horen hoe we werken in 
de verschillende groepen. 

 
 

 
Vanuit de groepen: 
Groep 1 
Deze week zijn we in groep 1 bezig met 
het classificeren en groeperen van 
vormen en kleuren. De kinderen leren 
voorwerpen op kleur en vorm te 
sorteren.  
Verder oefenen we met het vouwen van 
een rechte kruis en zijn bezig met het 
onderdeel begrijpend luisteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De kinderen van groep 1 en 2 zijn 
vandaag naar het theater geweest. De 
voorstelling ging over 10xDaan=Moed! 
Daan heeft zwemangst, maar wil dit niet 
aan Lizzy laten merken. De kinderen 
vonden de voorstelling erg leuk!  
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Groep 2 
Vandaag hebben we nog een keer naar 
de cijfers gekeken. 
Cijfer 3 is erbij gekomen ..3456... Deze 4 
cijfers hebben extra aandacht gekregen. 
Vandaag is ook naar hun plek in de telrij 
gekeken. 
Zo knap hoe de kinderen aan het werk 
zijn gegaan! Toppers zijn het. 

 
  

Groep 3  
Deze week zijn we bezig met rekenen 
middels  'ontdekkend leren' . 
Wij zijn nu wel zo ver dat we er sommen 
van kunnen maken! 
De nieuwe kern woorden van veilig leren 
lezen hangen er, en we zijn begonnen 
met het woord teen. 
De veilig en vlot rijtjes van kern 1 mag u 
thuis nog even oefenen, zo dat het vlot 
gelezen wordt. 
We hebben de 'spellingstrein' 
opgehangen . 
Elke letter/klank die uw kind leert wordt 
ondersteund door een gebaar of 
opzegversje en elke spellingsregel wordt 
met een wagonnetje in de trein 
verduidelijkt. 

 
 
 
 

Peuters, groep 1,2,3
 
en 4 

4 oktober dierendag. (herhaling) 
Op 4 oktober willen wij, de peuters 
groep 1,2,3 en 4 extra aandacht 
schenken aan de huisdieren. 
Als u een huisdier heeft die mee naar 
school mag, waar uw kind of u wat over 
wil en kan vertellen, meldt u zich dan bij 
de leerkracht! 

 
 
 

Groep 5 
De eerste weektaak hebben we gehad. 
Voor veel kinderen was dit nog wennen 
en dat mag ook. Het zal er steeds beter 
inkomen.  
De olympiade was een groot succes. De 
kinderen hebben super goed hun best 
gedaan en ze hebben genoten. 
Een fijne week! 
 

 
 
==================== 
 
Indien u nog vragen hebt n.a.v. deze 
nieuwsbrief of over de dagelijkse gang 
van zaken op school, loop dan gerust de 
school binnen en ga in gesprek met de 
leerkracht en/of de directeur. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Team St. Gerardus Majella 



 
St. Gerardus Majella- Talmastraat 2 – 9602GX- Hoogezand- www.majellaschool.nl 

 

ZONDAG 25 SEPTEMBER 

STARTVIERING 
 

 

De start van het nieuwe seizoen staat in het teken van 
‘BARMHARTIGHEID OP HET DOEK’ en alle kunstwerken zijn dan te 
bewonderen in de kerk van Hoogezand-Sappemeer. 
Zo ook ons kunstwerk wat we tijdens de kinderwoorddienst hebben 
gemaakt. Dat wil zeggen van de vele kunstwerkjes is één grote gemaakt! 
Zondag 25 september is er ook kinderwoorddienst en crèche. Kom je 
ook? 
Na de dienst is er nog iets drinken, wat lekkers en we kunnen vol energie 
het nieuwe seizoen in springen op een springkussen! 
We hopen dat veel ouders en kinderen komen! (het is nog ruim vóór de 
Run van Martenshoek  ) 

Dus: 

25 september om 10 uur in de rk-kerk van Hoogezand-

Sappemeer 
 


