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Nieuwsbrief St. 
Gerardus Majella 

 
Nummer 25 

 
30- mei ‘17 

 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Ouderbijdrage 

 ZuluDesk 

 MR 
 

 
Activiteitenoverzicht: 
 

 1 juni groep 8 
sportkennismaking 

 24 mei groep 7 naar ‘de 
magneet’ 

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

 

Vanuit het team: 
Uitrol ZuluDesk 
De uitrol van ZuluDesk was gepland op 
30 mei. Dit is echter niet gelukt; het staat 
nu gepland op dinsdag 20 juni. Verdere 
informatie, wat betreft het installeren en 
dergelijke, kunt u binnenkort 
verwachten. 
 

Introductie MR-Leden 
Binnen een school zijn er verschillende 
groepen mensen die allerlei dingen doen 
voor de school. Zo ook de MR. We willen 
de komende periode een aantal leden en 
discussiepunten onder de aandacht 
brengen via de weekbrief. We starten 
met een ouder en een personeelslid die 
zichzelf voorstellen. 

 
Hierbij stel ik mezelf even aan jullie voor.  
 
Mijn naam is Tany Jones, 30 jaar jong en 
trotse moeder van Lio en Leo Jones. Ik 
ben werkzaam als schuldhulpverlener bij 
de Gemeentelijk kredietbank. Ik houd 
van lezen, films kijken, muziek en alles 
wat met eten te maken heeft. Anderhalf 
jaar geleden ben ik gevraagd om als 
ouder lid te worden van de 
medezeggenschapsraad. Hier heb ik over 
getwijfeld. Nog een activiteit naast mijn 
drukke baan en het ouderschap. Na kort 
te hebben nagedacht heb ik toch ja 
gezegd en heb er geen spijt van gehad. 
Als ouder hebben wij verwachtingen van 
een school. We hebben ook snel een 
mening. Als lid van de MR zie ik de 
andere kant van hoe het in zijn werk 
gaat, wat de mogelijkheden zijn en hoe 
schoolzaken worden geregeld. En ik mag 
namens ouders hierover meepraten. 
Volgens mij zijn er genoeg ouders met 
een mening die ook plaats kunnen 
nemen in de MR, ik zeg doen! 
Mochten jullie meer over of van mij 
willen weten? Spreek mij gerust aan! 
 
Marthijn Bosman 
 
Ik ben Marthijn Bosman 
groepsleerkracht van groep 3/4, ICT-
Coördinator en lid van de MR. Ik zit nu 4 
jaar in de MR en doe dit met veel plezier. 
Wij als personeelsleden hebben een 
luisterend oor voor de zaken die bij 
ouders spelen. Vanuit het oudergedeelte 
van de MR komen redelijk vaak vragen 
over bepaalde zaken die voor ons 
vanzelfsprekend zijn, maar voor ouders 
juist minder. Dat is ook de reden waarom 
we op zoek zijn naar enthousiaste ouders 
die graag meer willen betekenen voor 
onze school. 

Wanneer er vragen zijn over de MR of 
wanneer u een keer iets kwijt wilt, kom 
gerust langs. 

Ouderbijdrage St. Gerardus Majella 
(herinnering) 
Wij willen u bij deze graag verzoeken om 
de ouderbijdrage voor het schooljaar 
2016/2017 te betalen. Dit verzoek hebt u 
ook al mogen ontvangen van de 
oudervereniging, maar helaas heeft de 
oudervereniging nog lang niet alles 
binnen. Deze bijdrage is zeer belangrijk 
voor de extra activiteiten en 
traktaties op school. Het grootste 
gedeelte van deze bijdrage is bestemd 
voor de schoolreis. Wij willen heel graag 
met al onze kinderen op schoolreis, maar 
als er niet betaald wordt is dit helaas niet 
mogelijk! 
 
Hieronder kunt u de betreffende 
informatie lezen over de betaling van de 
ouderbijdrage. Dit staat ook vermeld op 
onze website: majellaschool.nl 
 
De ouderraad organiseert samen met de 
school jaarlijks allerlei activiteiten voor 
uw kinderen. Daarbij horen onder andere 
het Sinterklaasfeest, Kerstfeest en 
schoolreis. Hiervoor vragen wij per 
schooljaar een bijdrage. Dit betreft een 
verplichte bijdrage, omdat alle ouders 
met de plaatsing van uw kind(eren) op 
school, lid zijn geworden van de 
oudervereniging. 
U kunt aangeven of u één keer, twee keer 
of drie keer per jaar wilt betalen. Indien u 
één keer per jaar wilt betalen moet u 
voor 6 november € 45,- (groep 1 t/m 7) 
of € 55,- (groep 8) overmaken. Indien u 
twee keer per jaar wilt betalen, wordt 
van u verwacht dat u voor 6 november € 
22,50 (groep 1 t/m 7) resp. € 27,50 
(groep 8) overmaakt en voor 6 januari 
nogmaals hetzelfde bedrag. Wilt u in drie 
termijnen betalen, maak dan voor 6 
november, 6 januari en 6 april € 15,- 
resp. € 18,35 over. U mag het geld ook 
aan de leerkracht geven. Doe het geld 
dan in een envelop, voorzien van de 
naam en groep van uw kind. 
Indien uw kind in januari op school 
komt, betaalt u eenmalig € 25,- voor 6 
april. 
Rekeningnummer 
NL44ABNA0475236718 t.n.v. 
Oudervereniging St. Gerardus Majella 
van de ABN AMRO. Vermeld duidelijk de 
naam van uw kind en groep bij het 
overschrijven. 
 
Dit bericht is uiteraard bestemd voor de 
ouders die de bijdrage nog niet hebben 
betaald. Mocht u willen weten of u nog 
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niet (volledig) betaald hebt, dan mag u 
dat vragen aan de directie. 
 

Vanuit de groepen: 
Groep 1 
Deze week staat het beroep “tandarts” 
centraal. De kinderen gaan verschillende 
activiteiten doen. De begrippen voor, 
achter, boven en onder komen onder 
andere aan de orde. Ook is de huishoek 
ingericht als een tandartspraktijk. De 
kinderen worden ook gecontroleerd of 
ze wel goed poetsen!  

Juf Jeanne is twee weken afwezig i.v.m. 
vakantie. Maandag 19 juni is ze weer 
terug. We wensen haar een fijne 
vakantie! Juf Nadine loopt deze hele 
week stage.  
Dinsdagmiddag 13 juni hebben we in de 
onderbouw het Vaderdag circuit. We 
gaan dan knutselen vanaf 13.00 uur. 
Hiervoor hebben we een aantal ouders 
nodig die willen helpen. Graag opgeven 
bij de leerkrachten van de onderbouw.  
Donderdag 15 juni gaan alle kinderen 
van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Het is 
nog een verrassing waar we heen gaan. 
Meer informatie volgt na de vakantie.  
 

Groep 2/3 

Fonemisch bewustzijn, de afgelopen 
weken hebben we verschillende klanken 
besproken. 
Nu zijn we toe aan de lange en korte 
klank, de a en de aa de o en de oo, horen 
we het verschil en kun je het ook zien? 
Waar in het woord hoor je de klank? 
Voor, midden of achteraan in het woord. 
We gaan kijken of we letters, woorden 
herkennen in de omgeving. Welke 
letters/woorden ken je? Waar staan ze? 
Is het leuk om te weten wat er staat? 
Wat heb je eraan? Letters en woorden in 
je eigen leefomgeving gaan we ook met 
groep 3 opzoeken en bespreken, wat kun 
je nu allemaal lezen en waar heb je het 
lezen voor nodig? Het praktisch 
toepassen van het geleerde stof. Hoe 

kun je problemen zelf oplossen nu je 
kunt lezen en schrijven? 
 

Groep 7 
 
Vrijdag 2 juni as is er weer een 
techniekweek georganiseerd door het 
Aletta Jacobs College voor groep 7. Het 
programma bestaat uit 2 dagdelen: 's 
morgens hebben we 2 bedrijfsbezoeken 
in Hoogezand en 's middags hebben we 
een schoolcarrousel op het Aletta 
zelf. Op school staan de Discovery Truck 
van de RUG en de Alles is Techniek 
Experience Truck waar we in mogen. 
Daarnaast krijgen we ook een 
praktijkopdracht op de techniekafdeling.  
We vertrekken om half 9 vanaf school 
met de fiets en we zijn om half 4 vrij.  We 
krijgen tussen de middag een lunch 
aangeboden door het Aletta Jacobs 
College. Neem wel nog wat extra drinken 
en eten mee voor tussendoor. 
 
Op dinsdag 13 juni doet groep 7 mee aan 
de sportdag in Hoogezand-Sappemeer! 
Dit duurt waarschijnlijk de hele dag, 
meer informatie volgt deze week via de 
mail. Zijn er ook ouders die mee zouden 
willen als begeleider? We horen dit 
graag! 

 
Groep 8 
Donderdag 1 juni doet groep 8 mee aan 
sportkennismaking in de Europahal. 
Dit is van 11.35 - 13.50 De sportdag 
bestaat uit het kennismaken met de 
volgende sporten: 
 
Trampolinespringen, TSV Hoogezand 
(Zaal)Hockey, MHC Dash              
Volleybal, Krathos 
Tafeltennis, TTV Argus 
 
De kinderen blijven tussen de middag 
over en na de sportdag mogen ze naar 
huis.  
We fietsen gezamenlijk terug naar 
school. Als Uw kind alleen terug naar 
huis mag, graag even een briefje 
meegeven. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


