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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Ouderenquête 

 Nieuwbouw 

 Vakanties en vrije dagen 

 Vastenactie  
 
Activiteitenoverzicht: 
 

 28 maart laatste training 
rots en water 

 6 april herkeuring van de 
fietsen 

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

 

Vanuit het team: 
 

Vastenactie: 
Ook dit jaar doen wij van de 
Majellaschool weer mee met de 
vastenactie.  
Ons motto is altijd: Door kinderen voor 
kinderen.  Dit jaar hebben we gekozen 
voor Stichting MME Donatilla. Deze 
stichting zorgt voor schoolmaterialen 
voor een pas gebouwde school in 
Rwanda. 
Voor meer informatie over deze stichting 
klikt u op de volgende link: 
Klik hier 
 
Op maandagochtend 27 maart komt Jan 
Arp, van de stichting, de vastenactie 
openen. 
Hij zal door middel van beeldmateriaal 
en verhalen uitleggen waar wij voor gaan 
sparen. 
 
Wij gaan proberen om geld in te zamelen 
op de volgende manieren: 

 Flessenactie (Lege flessen 
kunnen worden ingeleverd op 
school). 

 Vastenmarkt; donderdag 6 
april van 16.00 uur – 18.00 uur 

 Klusjes (thuis, familie, vrienden 
of bij buren). De klas die het 
meeste geld ophaalt met 
klusjes doen krijgt een 
verrassing!! 

 
Op school gaan we in circuitvorm 
knutselen, dit zal worden verkocht op de 
markt. 
Ook willen we graag een rommelmarkt 
organiseren. De kinderen mogen 
verkoopbare spullen meenemen om te 
verkopen op de markt. De spullen die 
niet verkocht worden gaan weer mee 
naar huis. De opbrengst van de 
rommelmarkt is natuurlijk voor de 
stichting. 
Op de markt zal het heerlijk ruiken, 
want…. er wordt ook lekker eten 
verkocht! Er zijn een aantal ouders van 
de school die dit voor ons zullen 
verzorgen. Ook wordt er door de 
kinderen gekookt/gebakken. 
 
We hopen op een goede opbrengst, 
zodat we op maandag 10 april een mooie 
cheque kunnen overhandigen aan de 
heer Jan Arp. 
 

Ouders gezocht voor de vastenactie 
Op donderdagmiddag 30 maart hebben 
wij een knutselcircuit voor de 
vastenactie in de onderbouw. Wij zoeken 
ouders om te helpen knutselen. Lijkt het 

u leuk om ons te helpen? Geeft u zich 
dan op bij de leerkracht van uw kind. 

 
Artikel in het streekblad 
Vorige week woensdag is er een prachtig 
artikel verschenen in het streekblad (HS-
krant). Hierin werd aangegeven dat we 
op 14 maart een open dag houden. 
Helaas is dit een beetje te laat 
gepubliceerd, maar het was wel een 
mooie uitnodiging om eens langs te 
komen op onze school. Mocht u 
vrienden, familie of kennissen hebben 
die nog op zoek zijn naar een school, dan 
zouden wij u willen vragen of u ze wilt 
verwijzen naar de Koala's of de St. 
Gerardus Majella. Een speciale open dag 
is leuk, maar men is uiteraard altijd van 
harte welkom! 
 

Ouderenquête St. Gerardus Majella 
Twee weken geleden heeft u via de mail 
een link ontvangen, waarmee u de 
ouderenquête kunt invullen. Wij willen u 
op het hart drukken dat het voor ons erg 
belangrijk is dat deze vragenlijsten 
worden ingevuld. Het liefst zien we dat 
alle ouders dit doen, zodat wij een 
representatief beeld kunnen krijgen van 
wat ouders van de school vinden. Dat 
kunnen wij weer gebruiken voor het 
toekomstige beleid van de school. 
 

Nieuwbouw kindcentrum  
Vorige week is de eerste officiële 
bijeenkomst geweest van de 
projectgroep voor de nieuwbouw van 
het kindcentrum waarin ook de St. 
Gerardus Majella gevestigd zal gaan 
worden. Namens onze school zit de 
adjunct-directeur, Henk-Jan Meijer, in 
deze projectgroep. In tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving van de gemeente 
is er nog geen duidelijkheid over de 
locatie. Er werd in eerste instantie 
gesproken over de plek van de Schakel, 
maar dat is dus nog niet zeker. 
Waarschijnlijk zal dit begin april wel 
bekend worden. Zodra wij meer weten 
zullen wij u daarvan op de hoogte 
brengen. De verwachting is nog steeds 
wel dat we in het schooljaar 2019/2020 
in een nieuw gebouw zitten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.majellaschool.nl/
http://www.mmedonatilla.nl/
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Vakantie en vrije dagen  
Er is ons wat onduidelijkheid over de 
vakanties en vrije dagen opgevallen. Op 
de site staat een vakantierooster dat niet 
in alle vrije dagen voorziet. In verband 
met het eventueel op vakantie gaan, is 
het erg belangrijk dat u goed kijkt 
wanneer het daadwerkelijk vakantie is. 
Hieronder treft u een overzicht aan: 
 
Vrijdag 14 april Goede vrijdag 
Maandag 17 april Tweede Paasdag 
 
We hebben een week vakantie van 22 
t/m 30 april 
 
Woensdag 10 mei zijn alle leerlingen vrij 
in verband met een margedag 
 
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 
Vrijdag 26 mei is een vrije dag 
 
Pinkstervakantie 5 t/m 9 juni  
 
De zomervakantie begint op 
vrijdagmiddag 21 juli om 12:00 uur!  

 
Vanuit de groepen: 
Groep 1 
Vandaag zijn we in de onderbouw 
gestart met het thema: lente. Als we 
naar het weer buiten kijken, merken we 
hier helaas nog weinig van. Daarom 
hebben we vanochtend de lente naar 
binnen gehaald. De kinderen mochten 
bijvoorbeeld bollen, bloemen en zaadjes 
bekijken, ruiken, voelen, tekenen of 
kleien.  

 
Als de kinderen materialen hebben voor 
de lentetafel mogen ze dit meenemen. 
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld 
bloemen zoals: tulp, krokus, narcis, 
hyacint, blauwe/witte druifjes of 
sneeuwklokje.  
De woordenschat die bij dit thema hoort 
is o.a.: zaaien, bloembollen, tak, 
blaadjes, knop, plantje, bloesem, katje, 
narcis, krokus, hyacint, sneeuwklokje, 
tulp, blauwe druifjes, schep, hark, gieter, 
lam, schaap, ei en kuiken. 
 
 
 

Groep 5 
Vanaf komende maandag gymmen we 
op maandag in plaats van dinsdag. Dit zal 
voor de rest van het schooljaar zo zijn. Er 
zijn al meer kinderen met gymschoenen. 
Wilt u hier om blijven denken. 
Ongelukjes met pijnlijke tenen zijn snel 
gemaakt.  

 
Groep 6 
Rots en water training groep 6 
Dinsdag 28 maart is de laatste training 
van Rots en Water.  Hierbij nodigen we 
alle ouders van groep 6 uit om deze 
laatste training bij te wonen. We starten 
om 13.00 uur in de speelzaal. Tot dan! 

 
Groep 7 
Afgelopen maandag zijn de fietsen van 
de meeste kinderen gekeurd door Veilig 
Verkeer Nederland. Een deel van de 
fietsen waren OK en hebben dus een 
sticker gekregen. Maar er zijn ook nog 
een groot aantal kinderen die hun fiets 
moeten laten herkeuren. Op maandag 
hebben de kinderen een briefje 
meegekregen met de dingen die 
verbeterd moeten worden aan de 
fietsen. 
Op donderdag 6 april worden de fietsen 
opnieuw gekeurd. Het is erg belangrijk 
dat de fietsen dan in orde zijn, dit is 
namelijk de laatste kans voor 
goedkeuring! Na de herkeuring gaan de 
kinderen het schriftelijk verkeersexamen 
doen! De aankomende weken krijgen de 
kinderen werk mee om thuis mee te 
oefenen, zodat ze goed voorbereid zijn 
voor het examen. Ook kan er geoefend 
worden via internet. 
 
Op maandag 3 april hebben de kinderen 
een toets geschiedenis. De stof hebben 
alle kinderen op maandag meegekregen. 
 
Belangrijk! 
Op donderdag 9 maart hebben de 
leerlingen een toets van wijzer. Na de 
herhalingsles van donderdag krijgt 
iedereen de stof mee naar huis. 
 

==================== 
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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


