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Nieuwsbrief St. 
Gerardus Majella 

 
Nummer 27 

 
18- juli ‘17 

 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 

 Einde schooljaar 

 Basisschool Rwanda 

 Vakantierooster 
 

 
Activiteitenoverzicht: 
 

 19 juli meesters- en 
juffendag 

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

 

Vanuit het team: 
Oproep i.v.m. gevonden 
voorwerpen 
In de loop van het schooljaar zijn er weer 
diverse gevonden voorwerpen 
verzameld. Deze liggen in de bak in het 
speellokaal. U kunt hier deze week nog 
tussen kijken of de gemiste spullen van 
uw kind hier tussen liggen. 
Spullen die niet worden opgehaald, 
vinden in de zomervakantie een andere 
goede bestemming. 
 

Meesters- en juffendag 
Woensdag 19 Juli zal de meesters en 
juffen dag plaatsvinden.  
Op deze dag vieren we de verjaardagen 
van alle meesters en juffen.  
De dag begint in de eigen klas en daarna 
gaan de kinderen verschillende spelletjes 
op het plein doen.  
U moet er rekening mee houden dat uw 
kind nat kan worden tijdens deze dag, er 
zullen namelijk waterspelletjes zijn.  
 
Krentenbaard op school 
Een klein aantal kinderen bij ons op 
school heeft krentenbaard. Op het 
moment dat dit zichtbaar is, is het niet 
meer besmettelijk. Mocht uw kind 
krentenbaard hebben, dan kan uw kind 
dus gewoon naar school. Een bezoekje 
aan de huisarts is wel gewenst om het 
eventueel te kunnen behandelen. Een 
kind met krentenbaard doet er 
verstandig aan niet te veel te krabben 
aan de plekken op de huid. Dat kan de 
irritatie alleen maar verergeren. Goede 
hygiëne is van belang. Krentenbaard is in 
principe niet gevaarlijk voor zwangere 
vrouwen. 

 
Basisschool Rwanda 
We hebben bericht gekregen uit 
Rwanda. De basisschool is af en het 
meubilair is gekocht. Onze bijdrage 
vanuit de vastenactie is goed besteed 
aan de inrichting van de school. In het 
nieuwe schooljaar zullen de kinderen in 
Karembure naar school kunnen in dit 
prachtige gebouw!  

 
 
 
 
 

Nieuwe clusterschool 
Binnen onze stichting Primenius werken 
we met clusterscholen. Zo zit de St. 
Gerardus Majella al enige tijd in een 
cluster met de St. Antonius in 
Sappemeer. Daar komt in het schooljaar 
2017/2018 nog een school bij, namelijk 
de Mariaschool te Eelde-Paterswolde. 
Op zich heeft dat weinig consequenties 
voor onze school, alleen zal onze 
adjunct-directeur samen met de 
directeur van de St. Antonius af en toe 
aanwezig zijn op de school in Eelde-
Paterswolde. Op deze manier krijgen we 
ook de mogelijkheid om van elkaar te 
kunnen leren en zullen ook de 
leerkrachten elkaar ontmoeten op 
geplande studiedagen. Deze zullen dit 
jaar niet ingepland worden op 
margedagen. 

 
Einde schooljaar 
We zijn al weer bijna aanbeland bij de 
zomervakantie. We hebben laat vakantie 
dit jaar, dus we hebben een lang 
schooljaar gehad. Een schooljaar waarin 
weer van alles is gebeurd. Uw kind(eren) 
hebben weer veel mooie dingen laten 
zien en ze hebben sprongen gemaakt in 
hun ontwikkeling. Ieder op eigen niveau, 
maar elk kind is weer een beetje "rijker" 
geworden. Niet alleen uw kind(eren), 
maar ook de leerkrachten maken 
sprongen en genieten van het werken 
met kinderen. Wel moet gezegd, dat het 
fijn is dat we even tot rust kunnen 
komen in de vakantie. Even de boog 
ontspannen. Dat is ook wel lekker voor 
de kinderen. 
 
We zullen afscheid nemen van een 
aantal kinderen die verhuizen en de 
kinderen vanuit groep 8 zullen we 
uitzwaaien richting voortgezet 
onderwijs. Ook zullen we afscheid gaan 
nemen van de juffen Maiken Georg, 
Mirjam Nevels (intern begeleider) en 
Mirjam Haveman (onderwijsassistente). 
Via deze weg willen wij hen bedanken 
voor hun inzet op de St. Gerardus 
Majellaschool en heel veel plezier en 
succes in hun verdere loopbaan wensen. 
Op een nader te bepalen moment in het 
nieuwe schooljaar zullen we afscheid 
nemen van onze gewaardeerde collega 
Kila Lokai. In de extra nieuwsbrief over 
de groepsindeling hebt u kunnen lezen 
hoe het met meneer Lokai gaat en dat hij 
zal stoppen met werken. 
 
Rest ons nog u een hele fijne vakantie te 
wensen. Geniet ervan en we zien elkaar 
graag in goede gezondheid weer terug 
op maandag 4 september.    

 

https://www.majellaschool.nl/
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Vakantierooster 2017/2018 
Als bijlage ziet u het vakantierooster 
voor het komende schooljaar. Ook kunt 
u zien welke margedagen er ingepland 
staan. Dit is afwisselend een middag en 
soms een hele dag. Deze dagen kunt u 
alvast op uw kalender noteren. Tijdens 
margedagen zijn alle kinderen vrij en 
zullen de leerkrachten zich bezighouden 
met scholing en ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit de groepen: 
Groep 1 
De laatste schoolweek is begonnen. Nog 
een aantal dagen en dan is het 
zomervakantie. In deze laatste week 
staan er nog een paar leuke activiteiten 
op het programma. We hebben dinsdag 
de musical van groep 8, woensdag is het 
meester- en juffendag. De kinderen 
mogen dan verkleed op school komen. 
Donderdag nemen we afscheid van 
groep 8 en zullen we in de klas nog leuke 
spelletjes doen.  
Wij wensen iedereen alvast een hele 
fijne vakantie en tot volgend schooljaar 
in groep 1-2!  
Groetjes,  
Juf Kirsten en juf Jeanne 
 

Groep 2/3 
Het is dan zover, het is zomer en de 
vakantie is in zicht. 
Luisteren en kijken naar de musical van 
groep 8, reken en taal boekjes af maken 
en  
10 tellen in de rimboe voor onze laatste 
gymles.  Het zijn de laatste loodjes  van 
het schooljaar 2016-2017. 
Helaas nemen we afscheid van Sofia en 
Elysia, zij gaan naar een andere school. 
Jammer genoeg nemen we ook afscheid 
van juf Maiken. Ryan is nieuw in onze 
klas, welkom Ryan. 
We hebben voor het weekbericht een 
foto gemaakt van groep 1,2 en 3, hierop 
zwaaien wij dit schooljaar uit. 
Wij wensen iedereen een heerlijke 
warme vakantie! 

 
De kinderen van groep2/3 Juf Maiken Juf 
Derkje en Juf Connie 

 
Groep 3/4 
Het schooljaar is aan het einde gekomen 
en we kunnen terugkijken op een mooi 
schooljaar. De leerlingen hebben erg 
hard gewerkt en veel nieuwe dingen 
geleerd. Ik wens iedereen daarom ook 
een welverdiende vakantie toe en dat 

iedereen uitgerust en vol energie een 
nieuw schooljaar in mag gaan. 
 

Groep 5 
We zitten alweer in de laatste week. 
Heel hard werken gaan we niet meer 
doen. Wel gaan we het jaar op een 
goede manier afsluiten. Het lokaal gaan 
we opruimen, onze spullen verzamelen 
en mee naar huis nemen en de laatste 
dagen op een leuke manier met elkaar 
doorbrengen. Het toppunt van de week 
wordt natuurlijk woensdag, de meesters 
en juffen dag. Wij zijn in groep 5 toe aan 
vakantie en gaan daar enorm van 
genieten. Tot volgend jaar! 

 
 
Groep 6 
Het is bijna zover, de zomervakantie 
komt er aan. Groep 6 is deze week aan 
het afronden, opruimen en feesten. Ze 
hebben allemaal ontzettend veel zin in 
de zomervakantie en hopen op mooi 
weer. Wij wensen alle kinderen een fijne 
en zonnige vakantie toe! Veel plezier! 

 
Groep 7 
Het is bijna zo ver, nog een paar daagjes 
en dan is het vakantie! Deze week 
maken we samen schoon in de klas en 
ronden we het jaar gezellig af!! Op 
dinsdagmiddag hebben we als 
afscheidsactiviteit van juf Maiken een 
picknick, de kinderen zijn ontzettend 
enthousiast en nemen allerlei lekkers 
mee. Daarvoor heel erg bedankt!! 
Woensdagochtend bij de juffen en 
meestersdag komt juf Trudy ook langs 
om met ons mee te feesten. 
 
In de zomer kunnen de kinderen gebruik 
maken van de Vakantiebieb. Dit is een 
gratis app van de bibliotheek waar de 
kinderen boeken kunnen downloaden en 
digitaal kunnen lezen op de IPad. De 
meeste kinderen hebben de app al 
gedownload in de klas. 
 
Wij willen iedereen heel erg bedanken 
voor het fijne schooljaar en de goede 
samenwerking! We wensen jullie 
allemaal een heel fijne vakantie met hele 
mooie dagen en leuke dingen! 
 
Groetjes van Juf Trudy en Juf Maiken! 
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Groep 8 
Kamp van groep 8 was een groot succes! 
We zijn actief bezig geweest en hebben 
een hoop lol gehad samen. Op de step 
weg met zijn allen, kanoën op de Hunze, 
vlotbouwen, touwbruggen over het 
water, letterbox, douanespel samen 
winkelen in Zuidlaren en Annen. Kortom 
we hebben allemaal enorm genoten. Juf 
Dorien bedankt dat je met ons mee wilde 
gaan!!!! Nu zijn we aangekomen in de 
laatste week van groep 8 op de 
Majellaschool.  
 
De week die komt: 
Dinsdag 18 juli voeren we 's morgens 
onze musical op voor de peuters t/m 
groep 7  
's Middags is groep 8 vrij. 17.30 worden 
de kinderen van groep 8 met hun ouders 
op school verwacht. 17.45 gaan de 
kinderen, ouders en leerkrachten 
gezamenlijk eten. Dit eten wordt 
verzorgd door de ouders van groep 8. 
19.00 start de musical voor ouders en 
genodigden. Ieder kind van groep 8 mag 
in totaal 4 introducees mee. 
 
Woensdag 19 juli vieren we juffen en 
meestersdag. 
 
Donderdag 20 juli nemen we ' s middags 
afscheid van groep 8 in de speelzaal. 
Aansluitend mogen de kinderen van 
groep 8 langs de groepen, snoep 
strooien. 
Om 15.00 begint de vakantie voor groep 
8! 
 
Vrijdag 21 juli is groep 8 vrij 
Groep 8 een hele fijne vakantie en heel 
veel plezier en succes in het voortgezet 
onderwijs 

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

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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