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Nieuwsbrief St. 

Gerardus Majella 
 

Nummer 16 
 

24 jan ‘17 
 
Wat	staat	er	o.a.	in	deze	
nieuwsbrief:	
• Oudergesprekken	
• Winkel	in	school	
	
Activiteitenoverzicht:	
	

• 13	en	16	februari	
oudergesprekken	

• 16	februari	afsluiting	
erfgoed	project	

• 26	januari	opening	
project	3d	kanjers	

	
	
	
Aanwezigheid	
MIB-er	en	directeur		
	
MIB-er	Mirjam	
Maandag	-	Donderdag	
	
Directeur	Maria	
Dinsdag	
	
Adjunct	directeur	Henk-Jan	
Maandag,	dinsdag,	donderdag,	
vrijdag	
	

	

Vanuit	het	team:	
	
Oudergesprekken	
De	oudergesprekken	zullen	13	en	16	
februari	zijn.	13	februari	is	voor	de	
broertjes	en	zusjes.	
10	februari	gaan	de	rapporten	mee	
voor	de	groepen	3	t’m	8.	
Uw	kind	krijgt	hiervoor	een	strookje	
mee	met	de	tijd.	
	
3D	kanjers	
Donderdag	26	januari	is	de	grote	
opening	van	het	project	3d	kanjers.	
Hierin	zullen	de	groepen	7	en	8	een	
voorlichting	krijgen	hoe	de	printer	werkt	
en	hoe	deze	in	elkaar	gezet	moet	
worden.	
Verdere	informatie	over	dit	project	delen	
we	z.s.m.	
	
Project	erfgoed		
We	starten	binnenkort	in	alle	groepen	
met	het	Erfgoed	project	van	Hoogezand-	
Sappemeer.�Hoogezand-Sappemeer	is	
rijk	aan	cultureel	erfgoed.	Het	doel	is	dat	
de	kinderen	zich	bewust	worden	van	het	
erfgoed	en	de	geschiedenis	van	
Hoogezand-Sappemeer	en	de	omgeving.	
Het	is	een	interdisciplinair	project,	dat	
wil	zeggen	dat	we	veel	verschillende	
vakken	inschakelen	voor	deze	lessen.	
Taal,	rekenen,	muziek,	kunst,	
geschiedenis,	knutselen,�aardrijkskunde,	
vele	vakken	komen	aan	bod.�Daarnaast	
heeft	iedere	klas	ook	een	excursie.	
Mocht	u	de	groep	willen	vergezellen,	dan	
kunt	u	zich	opgeven	bij	de	
groepsleerkracht.		
Groep	1:	Molens	-	donderdag	19	januari	
in	de	ochtend.�Groep	2:	Speelgoed	-	
donderdag	2	februari	in	de	middag		
Groep	3:	Brandweermuseum	–	maandag	
6	feb	13.00uur	
Groep	4	-	Bus	museum	-	25	januari	in	de	
ochtend		
Groep	5	-	Verhalen	van	oudere	bewoners	
Groep	6	-	De	scheepswerf��
Groep	7	-	St	Willibrorduskerk	in	
Hoogezand-Sappemeer		
Groep	8	-	Beeldenroute	door	Hoogezand	
-	woensdag	15	februari	in	de	ochtend		
We	sluiten	het	project	af	op	donderdag	
16	februari	met	een	
museum/tentoonstelling	in	onze	school.	
U	kunt	dan	zien	waar	we	allemaal	
geweest	zijn	en	wat	we	allemaal	
gemaakt	hebben		
U,	maar	ook	oma	's,	opa's	en	broertjes	
en	zussen	zijn	daar	ook	van	harte	
welkom.	Tot	dan!		
	
	

Nieuwbouw	Kindcentrum	
Misschien	hebt	u	het	al	vernomen,	via	de	
media	of	via	ouders	in	de	wijk,	maar	er	
zijn	nieuwbouwplannen	voor	een	
kindcentrum	in	onze	wijk.	Daarin	zal	ook	
de	St.	Gerardus	Majella	gehuisvest	
worden.	Vorige	week	dinsdag	is	een	
vertegenwoordiging	van	onze	school	
(directie,	leerkrachten	MR,	ouders	MR)	
naar	een	bijeenkomst	geweest	om	
geïnformeerd	te	worden	over	deze	
nieuwbouwplannen.	Er	is	momenteel	
alleen	bekend	dat	er	geld	is	voor	deze	
nieuwbouwplannen,	dat	onze	school	er	
ook	een	plekje	in	krijgt	en	dat	de	
verwachting	is	dat	we	er	in	het	
schooljaar	2019/2020	in	kunnen.	Naast	
ons	komt	ook	de	Hoeksteen	en	openbare	
school	in	dit	kindcentrum.	Verder	zullen	
er	ook	voorzieningen	komen	voor	
kinderopvang,	een	peuterspeelzaal	en	
eventueel	naschoolse	opvang.	Er	is	nog	
niets	bekend	over	de	locatie	en	wanneer	
er	met	de	bouw	zal	worden	begonnen.	
	
Wij	mogen	als	school	meedenken	over	
de	bouw	en	mogen	meedenken	over	het	
programma	van	eisen	voor	de	nieuwe	
school.	Daarin	zal	ook	het	team	en	de	
medezeggenschapsraad	betrokken	
worden.	Wij	houden	u	via	de	
nieuwsbrief	op	de	hoogte	van	nieuwe	
ontwikkelingen	en	begrijpen	dat	dit	ook	
vragen	bij	u	op	kan	roepen.	Wij	zullen	op	
het	moment	dat	er	meer	bekend	is	over	
de	bouw	een	moment	inplannen,	
zodat	wij	u	kunnen	informeren	en	dat	u	
ook	bij	ons	terecht	kunt	met	uw	vragen.			
	
Winkel	in	school	
We	zijn	binnen	de	school	druk	bezig	
met	het	ontdekkend	leren	en	het	
betekenisvol	leren.	Daarom	zijn	we	
begonnen	met	het	creëren	van	een	
‘echte’	winkel.	We	willen	het	zo	echt	
mogelijk	maken	voor	de	leerlingen.	
We	zoeken	daarom	naar	spullen	
voor	in	de	winkel.	U	kunt	denken	aan	
leeg	verpakkingsmateriaal,	
winkelmandjes,	posters	en	alles	wat	
je	in	een	winkel	aantreft.	Ook	lijkt	
het	ons	leuk	om	dingen	te	lenen	van	
bestaande	winkels.	Kunt	u	ons	
hiermee	helpen	dan	horen	wij	dit	
graag.	
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Vanuit	de	groepen:	
Groep	1	
De	kinderen	van	groep	1	hebben	vorige	
week	donderdag	de	molen	in	Kolham	
bezocht.	Het	was	erg	leuk!	We	zijn	
helemaal	naar	boven	geklommen	op	de	
steile	trappen	en	hebben	buiten	het	
mooie	uitzicht	bekeken.		

Dinsdag	24	januari	en	donderdag	26	
januari	komt	juf	Monica	in	de	klas	en	
geeft	2	verschillende	lessen	m.b.t.	de	
molen.		
In	de	klas	gaan	we	deze	week	verder	met	
de	getallen.	We	leren	het	cijfer	10.	Ook	
beginnen	we	met	de	rangtelwoorden	tot	
5	en	leren	we	de	begrippen	eerste	en	
laatste.	
We	sluiten	donderdag	het	thema	
sprookjes	af.	Volgende	week	starten	we	
met	een	nieuw	thema.		
Er	wordt	veel	speelgoed	door	de	
kinderen	meegenomen	naar	school.	Het	
wordt	vaak	gelijk	in	de	meeneembak	
gelegd.	We	hebben	dit	in	de	klas	
besproken	en	om	ervoor	te	zorgen	dat	
het	speelgoed	niet	kwijtraakt	of	stuk	
gaat	hebben	we	de	afspraak	gemaakt	dat	
er	alleen	op	maandagochtend	speelgoed	
meegenomen	mag	worden	om	te	laten	
zien	of	om	mee	te	spelen.	
	
Groep	2:	
Oproep!	
Op	donderdagmiddag	2	februari	gaan	wij	
met	groep	2	naar	het	speelgoedmuseum	
in	Roden.	Het	vervoer	is	al	voor	een	
groot	deel	geregeld,	maar	we	hebben	
nog	plek	nodig	voor	4	kinderen.	Wie	zou	
het	leuk	vinden	om	te	rijden	en	mee	te	
gaan	naar	het	museum?	Graag	even	
laten	weten	aan	een	van	de	juffen.	We	
verzamelen	rond	12:45	uur.	
Ook	hebben	wij	voor	elk	kind	een	
kinderstoeltje/zitverhoger	nodig,	zou	u	
deze	misschien	uiterlijk	
donderdagochtend	2	februari	mee	
kunnen	geven?	
	
	

	
	
Groep	4	
We	zijn	woensdag	25	januari	naar	het	
nationaal	busmeseum	geweest	en	
hebben	hier	veel	geleerd	over	de	oude	
bussen.	Het	was	erg	leuk.	
Foto’s	komen	z.sm.	op	facebook	en	de	
website.	
	
Groep	5	
Aan	het	eind	van	de	week	krijgen	de	
kinderen	vanaf	deze	week	huiswerk	mee.	
Dit	werk	leveren	de	kinderen	de	
woensdag	erop	weer	in	bij	meester	Bert.	
	
Groep	6	
Hallo	ouders	van	groep	6!	
	
Voor	het	erfgoedproject	gaan	we	vrijdag	
3	februari	naar	de	Scheepswerf	Wolthuis	
in	Sappemeer.	We	zijn	opzoek	naar	
vervoer!	Zijn	er	ouders	die	zouden	willen	
rijden	en	met	ons	mee	willen	naar	de	
Scheepswerf?	We	moeten	en	om	9.00u	
zijn	en	we	verwachten	rond	11.00u	weer	
op	school	te	zijn.			
	
Groetjes	juf	Heleen	en	juf	Dorien	
	
Groep	7	
Op	woensdagochtend	1	februari	hebben	
sommige	leerlingen	een	herkansing	voor	
de	geschiedenistoets.	De	leerlingen	
weten	zelf	of	ze	de	toets	moeten	
herkansen	of	niet.	
	
Groep	8	
Belangrijke	data:	
Vrijdag	27	januari:		9.00	–	10.30	Code	uur	
Code	uur	is	een	project	waarin	kinderen	
leren	programmeren	op	een	computer	
	
Dinsdag	7	februari						 	 :	
13.30	ambassadeursbezoek	van	Aletta	
We	krijgen	bezoek	van	een	leerkracht	en	
oud	leerling	van	het	Aletta	om	ons	te	
vertellen	over	hoe	het	in	de	brugklas	
allemaal	gaat	
	
Woensdag	8	februari	 	 :	
beeldenroute	fietsen	
Groep	8	moet	de	fiets	mee	want	we	gaan	
op	de	fiets	langs	beelden	in	Hoogezand-	
Sappemeer.	De	leerlingen	presenteren	in	
tweetallen	een	beeld.	
	 	 	 	
	 	
Donderdag	9	februari:	10.00	–	12.00	
Kunstenaar	in	de	klas.		
Gisteren	hebben	we	beelden	bekeken	en	
bezocht.	Vandaag	gaan	we	op	school	
beelden	maken	in	de	klas.	
	
Maandag	13	februari	:	

adviesgesprekken	voortgezet	onderwijs	
Alle	groep	8	leerlingen	worden	vandaag	
samen	met	hun	ouders,	verwacht	op	
afgesproken	tijd.	
	
Donderdag	16	februari:		
museum	over	ons	erfgoedproject		
Alle	groepen	presenteren	hun	
erfgoedproject	in	het	museum	op	school.	
	
Vrijdag	17	februari:	
Carnaval	op	school	
	
Zaterdag	18	februari	t/m	zondag	26	
februari	:voorjaarsvakantie	
	
====================	
	
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	


