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Nieuwsbrief St. 
Gerardus Majella 

 
Nummer 22 

 
18- apr ‘17 

 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 5 mei school dicht i.v.m. 
Bevrijdingsdag 

 
Activiteitenoverzicht: 
 

 Koningspelen 21 april 
 
 
Aanwezigheid 
MIB-er en directeur  
 
MIB-er Mirjam 
Maandag - Donderdag 
 
Directeur Maria 
Dinsdag 
 
Adjunct directeur Henk-Jan 
Maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag 
 

 

Vanuit het team: 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 21 april hebben wij de 
Koningsspelen. We starten om 8.30 uur 
gezamenlijk met een Koningsontbijt. Om 
9.15 uur openen we de spelen door 
middel van een dans. Daarna gaan we 
uiteen in groepen en starten we. 
Voor de verschillende spellen hebben wij 
hulp nodig van ouders, opa's, oma's, enz. 
Lijkt u dit leuk, dan kunt u zich opgeven 
bij de leerkracht van uw kind. 
We hopen op uw medewerking. Tot 
vrijdag! 

 
Bevrijdingsdag, 5 mei 2017 
Wij hebben vernomen dat er 
onduidelijkheid heerst over 5 mei. Op 
onze site staat 5 mei aangegeven als vrije 
dag. Dat klopt! Er zijn scholen die deze 
dag geen vrij hebben, maar alle kinderen 
van de St. Gerardus Majella zijn vrij op 
vrijdag 5 mei. 
 

Avond4daagse 
De avond4daagse staat alweer bijna voor 
de deur en daarom is het van belang dat 
we ons tijdig gaan opgeven.  
De inschrijving voor de avond4daagse 
verloopt via de oudervereniging.  
U kunt uw kind opgeven op de volgende 
data:  
dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 
20 april tussen 08.20 en 08.40.  
 
De kosten van de avond4daagse 
bedragen 5 euro.  
Voor verdere vragen willen we u 
verwijzen naar de oudervereniging.  
 
Verder is er wat verwarring ontstaan 
over het meelopen van de ouders tijdens 
de avond4daagse. Alle ouders die graag 
mee zouden willen lopen met hun kind, 
kunnen zich opgeven op de afgesproken 
tijden.  

 
Vanuit de groepen: 
  

Groep 7 
Het schriftelijk verkeersexamen is 
afgerond en alle kinderen die het hebben 
gemaakt zijn geslaagd! Super! Nu kunnen 
we ons richten op het praktisch 
fietsexamen. Op dinsdagmiddag 9 mei 
gaat groep 7 officieel fietsen om het 
examen te doen. De route hebben de 
kinderen allemaal mee naar huis 
gekregen, fiets deze samen en kijk goed 
naar de borden/opvallendheden. Tijdens 
het examen zijn er meerdere mensen die 
letten op hoe de kinderen fietsen. 
 
 

Op de volgende punten wordt er gelet: 

 
1. Rustig fietsen. 
2. Hand uitsteken links of rechts. 
3. Kijken over de schouder. 
4. Voorrang verlenen. 
5. Voorsorteren op de weg. 
6. Afleiden. 
7. Uitkijken. 
Tijdens het examen is de route 
aangegeven met borden van Veilig 
Verkeer Nederland. Bij elke gevaarlijke 
kruising is een controlepost. Elke leerling 
krijgt een rugnummer en om de minuut 
start er iemand. De leerling moet rustig 
kijken en fietsen.  Ouders/Verzorgers 
kunnen komen kijken tijdens het 
verkeersexamens, maar mogen niet mee 
fietsen.  
 
Belangrijk! 
Het huiswerk van deze week moet 
ingeleverd worden op donderdag. 
 

Groep 8 
Dinsdag 2 mei heeft groep 8 de 
eindtoets. Hiervoor moeten de kinderen 
allemaal hun Ipad opgeladen mee naar 
school. De informatiebrief over de toets 
hebben de ouders van groep 8 al 
ontvangen. 
 

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