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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 MR 

 Rapportgesprekken 
 

 
Activiteitenoverzicht: 
 

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

 

Vanuit het team: 
Rapportgesprekken 
De rapportgesprekken vinden plaats in 
de week van 10 juli. 
Indien nodig krijgt u een uitnodiging voor 
een gesprek om het rapport te 
bespreken. 
Heeft u geen uitnodiging ontvangen, 
maar wilt u wel graag een gesprek over 
het rapport van uw kind, dan kunt u dit 
aangeven bij de leerkracht. 
 

Introductie MR-Leden 
Heleen Vermue 
Hoi, ik ben Heleen Vermue, leerkracht 
van groep 6 op maandag en dinsdag. Ook 
ben ik moeder van twee jongens, 
Laurens (3) en Jesper (1) en sinds kort 
getrouwd met Willard Bos.  
Ik werk vanaf 2003 op de St. Gerardus 
Majellaschool en ben sindsdien 
werkzaam geweest in verschillende 
groepen. Ook heb ik enige jaren geleden 
zitting gehad in de MR. 
Dit jaar ben ik opnieuw lid geworden van 
de MR. Een aantal keren per jaar komen 
we samen om bepaalde punten met de 
oudergeleding van de MR te bespreken. 
Het reilen en zeilen van de school, maar 
ook de veiligheid in en om school 
worden bijvoorbeeld besproken. Erg 
interessant om ook van ouders te horen 
hoe zij over bepaalde punten denken. 
Heeft u vragen over de MR? Of lijkt het u 
leuk om ook lid te worden? Kom dan 
gerust even langs. 
 
 

Vanuit de groepen: 
Groep 1 
Vanaf volgende week gaan we tot aan de 
vakantie werken over het thema: 
zomer/water. De kinderen mogen 
spulletjes van huis meenemen voor op 
de thematafel. Hierbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld: een emmertje, schepje, 
strandbal, zwembroek, schelpjes, parasol 
etc. 
 
Maandag 10 juli staan de 
oudergesprekken gepland voor groep 1. 
De kinderen krijgen donderdag 6 juli de 
rapporten en een briefje met de 
uitnodiging mee naar huis. Als uw kind 
geen briefje krijgt, maar u wilt toch graag 
een afspraak maken voor een gesprek, 
dan kunt u dit aangeven bij de 
leerkracht.  

 
 
 
 
 
 

 
Groep 8 
Data groep 8 
 
Kamp: 
maandag 10 juli t/m woensdag 12 juli 
Roofvogelexcursie:  
vrijdag 14 juli 9.00 – 11.30 bij NME 
Musical: 
dinsdag 18 juli  
Meesters & juffen dag: 
woensdag 19 juli 
Afscheid groep 8: 
donderdag 20 juli 
 

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