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

 

 
. 

 

Nieuwsbrief St. 
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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Vastenmarkt 6 april 16.00 
tot 18.00 

 Wijziging gymnastieklessen 
 
Activiteitenoverzicht: 
 

 6 april: Vastenmarkt  
16.00 tot 18.00 

 
 
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 klikt u op de 
volgende link Klik hier 
 
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!! 

 
We hopen op een goede opbrengst, 
zodat we op maandag 10 april een mooie 
cheque kunnen overhandigen aan de 
heer Jan Arp. 

 
Wijziging gymnastiek 
Wij hebben onlangs een wijziging 
moeten doorvoeren met betrekking tot 
onze gymnastiekuren die gegeven 
worden door een vakleerkracht. 
Daardoor is een aantal groepen op 
maandag gaan gymmen in plaats van de 
dinsdag. De afgelopen twee weken heeft 
Mirte Drijfhout deze gymlessen verzorgd 
op de maandag. Vanaf nu zal Elzo 
Rademaker de gymlessen weer voor zijn 
rekening nemen. Dat betekent ook dat 
we weer teruggaan naar ons oude 
gymrooster. Houdt u er rekening mee 
dat de leerlingen, die de afgelopen twee 
weken op maandag les hadden van een 
vakleerkracht, dit nu weer hebben op de 
dinsdag. We moeten nog wel 
onderzoeken in welke gymzaal wij 

terecht kunnen, dit zullen de leerlingen 
zo snel mogelijk van hun juf of meester 
horen.  

 
Vanuit de groepen: 
Groep 1 
In de klas zijn we nog druk bezig met het 
thema lente. Vandaag hebben de 
kinderen eigen moestuintjes gezaaid. Nu 
hopen dat het snel gaat groeien!  
 
Donderdag 6 april a.s. hebben we op 
school de vastenmarkt van 16.00-18.00 
uur.  Iedereen is welkom!  
Vanaf volgende week zullen we in de klas 
ook aandacht besteden aan Pasen. 
 
Woensdag 19 april gaan de peuters en 
de kinderen van groep 1 en 2 naar de 
kinderboerderij in het Gorechtpark. We 
vertrekken om 8.30 uur van school.  
 
Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. 
Groep 1 mag deze ochtend ook komen. 
Graag even bij de leerkracht opgeven 
wie er komen, zodat hier rekening mee 
kan worden gehouden door de 
commissie. De kinderen zijn dan om 
12.00 uur vrij.  

 
Groep 2/3 
We zijn bezig met de 21e -eeuwse 
vaardigheden. 
Op dit moment is dat kritisch denken, 
ontdekkend leren en creatief denken. 
Wij vragen de kinderen om hun eigen 
taken te stellen. 
Wat wil jij leren/doen? 
Hoe wil je dat doen? 
Met wie ga je dat doen? 
Nadat ze hun taak hebben uitgevoerd, 
gaan we kijken of het ook gelukt is. 
Was dit niet het geval dan gaan we 
kijken hoe het beter kan. 

 
Groep 7 
Aankomende donderdag is de herkeuring 
van de fietsen en daarna gaan de 
kinderen het schriftelijk verkeersexamen 
maken! Let erop dat de fietsen in orde 
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zijn en oefen nog even heel goed! Gym 
gaat die ochtend niet door, alle kinderen 
kunnen dus naar school komen.  
Op dinsdagmiddag 9 mei doen de 
kinderen fietsexamen. 
 
Maandag 10 april gaan de groepen  
7 en 8 naar het Kielzog voor de 
voorstelling 'Afblijven'!  
 
Woensdag 12 april is het girlsday, een 
dag waarop techniek op een leuke 
manier wordt gepromoot voor de 
meiden van groep 7 en 8! We gaan hier 
die ochtend met school naartoe. 
 
Donderdag 13 april doen de groepen 7 
en 8 mee met een voetbaltoernooi! Het 
begint om 12 uur, dus de kinderen 
moeten eten mee voor de lunch en 
genoeg drinken voor de hele dag. Er zijn 
2 teams geselecteerd om te voetballen 
en de andere kinderen gaan mee als 
publiek! We zijn niet om 3 uur klaar, dus 
hou er rekening mee dat de kinderen 
later thuis zijn die middag.   
 

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


