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

 

 
. 

 

Nieuwsbrief St. 
Gerardus Majella 

 
Nummer 1 

 
12- sept ‘17 

 

Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 
 

 Nieuw schooljaar 

 Basisschool Rwanda 

 Vakantierooster 
 

 
Activiteitenoverzicht: 
 

 5 oktober marge dag 

 17 oktober marge middag 
 
 
Aanwezigheid 
MIB-er en directeur  
 
MIB-er Jose 
Maandag - Donderdag 
 
Directeur Maria 
Dinsdag 
 
Adjunct-directeur Henk-Jan 
Maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag 
Om de twee weken alleen op 
maandagmiddag aanwezig 
 

 

Vanuit het team: 
Een nieuw schooljaar 
We zijn inmiddels al weer ruim een week 
naar school geweest. De gedachten zijn 
soms nog heel even bij de vakantie, maar 
eigenlijk zitten we er al weer volop in. 
Het nieuwe schooljaar. Een jaar met 
nieuwe kansen en nieuwe 
ontwikkelingen. Niet alleen voor uw 
kind(eren), maar ook voor de school. 
Binnenkort zult u via een extra 
themanummer weer op de hoogte 
gebracht worden van nieuwe 
ontwikkelingen op de St. Gerardus 
Majella. Ook zal er deze week een 
informatiebrief uitgegeven worden, 
waarin belangrijke informatie staat voor 
het nieuwe schooljaar. Verder kunt u in 
de komende weken de nieuwe 
schoolgids online bekijken. Zodra deze 
klaar is en goedgekeurd door de MR, zal 
deze worden gepubliceerd.  
We zullen er met elkaar weer een mooi 
schooljaar van maken en er staat al weer 
een aantal leuke zaken gepland. Zo doen 
we bijvoorbeeld mee aan het thema 
Gezond scoren. Dat is een thema over 
een gezonde leefstijl in samenwerking 
met FC Groningen. Maandag 25 
september zullen we dit thema openen 
met behulp van Hans Nijland en 
eventueel een speler van FC Groningen.  
 
U zult binnenkort ook worden 
uitgenodigd voor een 
kennismakingsavond. Deze zal gehouden 
worden op dinsdag 3 oktober. Dan zijn 
we al weer een maandje bezig en 
kunnen uw kinderen u samen met de 
leerkracht vertellen wat er verwacht kan 
worden van dit schooljaar en hoe de 
kinderen werken in de klas.  

 
Extra margemiddag op dinsdag 17 
oktober 
We hebben een extra margemiddag 
ingepland op dinsdag 17 oktober. Alle 
kinderen zijn dan vanaf 12:00 uur vrij. 
Het team gaat dan aan de slag via een 
werksessie met de schoolteams van de 
Hoeksteen, de Schakel en de 
Tweemaster. Zo proberen we met een 
pakket van eisen te komen voor de bouw 
van onze nieuwe school. Helaas is er nog 
steeds niet bekend wat de exacte locatie 
zal worden voor de nieuwe school. Er 
staat een aantal opties open, dus het is 
nog even spannend. Zodra we meer 
weten zullen wij dat bij u kenbaar 
maken.   

 
Vakantierooster 2017/2018 
Het vakantierooster is te vinden op de 
website. 

 

Gevonden voorwerpen 
Oproep aan alle ouders i.v.m. de 
gevonden voorwerpen en kleding. 
Willen jullie wanneer jullie iets kwijt zijn 
deze week kijken. Wanneer er geen 
gehoor aan gegeven wordt, zullen wij 
deze kleding in een kleding container 
deponeren. 
 
 

Workshops onderbouw 
Vanaf volgende week donderdag, 21 
september, starten we in de onderbouw 
met de workshops. Hiervoor zijn wij op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 
ons willen helpen. Tijdens de workshops 
gaan de kinderen aan de slag met het 
leren van speciale technieken die 
aansluiten bij de cultuurdoelen. Hierbij 
kunt u denken aan bijvoorbeeld: 
Drukken (stempelen met aardappels, 
kurken en werken met sjablonen) 
Textiel (weven, vlechten en haken) 
Kleien (boetseren, bijvoorbeeld 
voorwerpen als potjes en vaasjes of 
vormen van mens en dier) 
Drama 
Tekenen (bijvoorbeeld met Oost-Indisch 
inkt of wasco) 
Collages maken met verschillende 
soorten papier en stoffen 
Ruimtelijk construeren (werken met 
kosteloos materiaal, splitpennen, 
bewegende objecten) 
De workshops zijn van 14.00u tot 15.00u. 
U kunt zich opgeven bij juf Connie of 
meester Bert. We kunnen uw hulp goed 
gebruiken! 
 

Basisschool Rwanda 
Het afgelopen jaar hebben we een 
vastenproject gedaan waarin we een 
school in Rwanda hebben geholpen. 
Hieronder kunt u het laatste nieuws 
lezen omtrent dit project: 
We verwachten dat de school in 
Karembure Rwanda begin 2018 werkelijk 
open gaat. In januari begint namelijk het 
nieuwe trimester. 
Tot die tijd worden er wekelijks 
activiteiten voor kinderen bij de school 
gedaan.  
De komende periode wordt gekeken 
hoeveel leerlingen er in januari zullen 
zijn en aan de hand daarvan zal 
schoolmeubilair en schoolmateriaal 
worden besteld. 
De laatste foto's en een korte video 
staan op onze website onder "lopende 
projecten":  
http://www.mmedonatilla.nl/bouw-
basisschool-in-karembure.html 

 
 
 

https://www.majellaschool.nl/
http://www.mmedonatilla.nl/bouw-basisschool-in-karembure.html
http://www.mmedonatilla.nl/bouw-basisschool-in-karembure.html
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Vanuit de groepen: 
Groep 1/2 
De eerste schoolweek zit er alweer op!  
In de klas werken we aan het thema: 
weer naar school. We leren elkaar 
kennen, herhalen de regels en wennen 
aan de nieuwe klas.  
Op de maandag en dondermiddag 
worden de groepen 1 en 2 gesplitst, 
zodat er extra ruimte is voor individuele 
aandacht.  

Na de herfstvakantie zal er voor groep 
1/2 een invalleerkracht komen, 
aangezien ik dan met 
zwangerschapsverlof ga.  
Wie de groep vervangt, is nog niet 
bekend. Hierover krijgt u nog bericht.  
 
Op de donderdagochtend hebben we 
tijdens de inloop van 8.20-9.00 uur een 
spelletjescircuit. Hiervoor hebben we 
nog een aantal ouders nodig die willen 
helpen bij het begeleiden van de 
groepjes. Graag z.s.m. opgeven bij juf 
Kirsten of juf Jeanne. 
Dinsdag 19 september gaan de kinderen 
van groep 1 en 2 naar de voorstelling 
`Broemm` in het Kielzog. De voorstelling 
begint om 13.30 uur. Graag op tijd 
aanwezig zijn op school, zodat we om 
13.00 uur kunnen vertrekken. 

 
Groep 3 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en 
we hebben er zin in! 
Er zijn twee nieuwe leerlingen in de klas, 
twee zusjes Suhuur en Safa. 
Onze klas heet 'de bijenkorf', de eerste 
week hebben we hier ook over gewerkt. 
Deze week hebben we de vis op onze 
thema/ontdek tafel. 

Wij kennen al een paar letters, we 
schrijven, rekenen, krijgen gym en nog 
veel meer.... 
Op de dinsdag heeft groep 3 
ondersteuning van een pabo top student 
Suzanne. 
Op de maandag, dinsdag en donderdag 
ondersteunt Juf Marja.  

 
Groep 4/5 
We zijn weer begonnen! 
In groep 4/5 zijn we dan ook al weer flink 
aan de slag. 
In het nieuwe programma Snappet 
maken we veel opdrachten van rekenen, 
taal en spelling. Het is nog een beetje 
wennen, maar het gaat al erg goed. 

We hebben gym op dinsdagmiddag en 
woensdagochtend. Graag gymschoenen 
mee. Dit voorkomt kleine ongelukjes. 
 

Groep 5/6 
De eerste week zit er al weer op. De 
leerlingen hebben tijdelijk een andere 
leerkracht. Meester Marthijn is namelijk 
nog niet in staat om heel lang te staan. 
Vanaf 25 november zal meester Marthijn 
de groep weer volledig overnemen. 
 

 
Groep 6/7 
Groep 6/7 is na de vakantie flink van 
start gegaan. We merken wel dat de 
tafels wat weg gezakt zijn in de vakantie. 
De kinderen kunnen thuis oefenen op de 
IPad met de tafeltrainer. In de klas 
oefenen we de tafels ook in spelvorm. 
Zou u er op willen letten dat uw kind 
iedere dag de IPad opgeladen 
meeneemt. Oordoppen of een 
koptelefoon zouden ook erg handig zijn. 

 
Groep 7/8 
In groep 7/8 zijn we weer goed van start 
gegaan dit schooljaar. Het was even 
weer wennen na de vakantie maar 
inmiddels zitten we er weer volop in. In 
de groep hebben we, naast het 
terugkijken op onze vakanties, ook 
vooruit gekeken naar het jaar dat komen 
gaat. Er staan ons weer allerlei nieuwe 
avonturen en leuke dingen te wachten 

en het is daarom wel zo handig om dit te 
kunnen noteren in een agenda. Voor 
groep 8 is de agenda verplicht. Groep 7 
mag, maar dit is een keuze van de 
leerling en ouders. Dit hoeft overigens 
geen dure agenda te zijn.  
 
Op de woensdag en donderdag gaan we 
gymmen. Op de woensdag starten we op 
de Thorbeckelaan bij meester Robin 
Wierda om 8.30. Op de donderdag 
gymmen we van 14.15 tot 15.00 aan de 
Troelstralaan. Deze les wordt gegeven 
door juf Angelique. Als uw kind 
zelfstandig naar gym en naar huis mag na 
de gym, wilt u dit dan via een briefje 
doorgeven aan juf Angelique.  
 
Tijdens de les maken we gebruik van de 
IPad. Wilt u ervoor zorgen dat Uw kind 
de IPad dagelijks opgeladen meeneemt 
naar school? Daarnaast is een 
hoofdtelefoon/ dopjes zeer gewenst. Dit 
voorkomt een hoop onrust in de klas.  

 
 
==================== 
 
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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Wij hebben u nodig! 
Is de GMR misschien iets voor u? 

 
De GMR is een platform om binnen de stichting te kunnen meepraten over het school-

overstijgend beleid.  
Door middel van gemeenschappelijk overleg kan besluitvorming eenvoudiger en sneller 

plaatsvinden. Naast het instemmings- of adviesrecht doet de GMR voorstellen waarop het 

bestuur van de stichting dient te reageren. 
 

In verband met het tussentijds verlaten van twee van  
de GMR-leden uit de oudergeleding zijn wij op zoek naar nieuwe 

 

GMR-leden (ouders) 
 

Heeft u als ouder belangstelling voor het vertegenwoordigen van de ouders en (in sommige 

gevallen) het personeel en wilt u ook graag meedenken over het beleid van de stichting?  
Meld u dan aan als lid van de GMR! 

 
De GMR bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders  

en vergadert ongeveer 8 keer per jaar.  
De leden ontvangen een onkostenvergoeding.  
Tevens is het mogelijk om scholing te volgen. 

 
Indien er zich meerdere kandidaten melden,  

dan zal er - conform het reglement - een verkiezing georganiseerd worden. 
 

Wenst u meer informatie over de vacature, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter, 
Hans Setz. 

Telefoon 06-15334962. Bent u geïnteresseerd in een plek in de GMR? Meld u zich dan aan bij 

onze voorzitter via hans.setz@primenius.nl  
U kunt zich aanmelden tot 30 september 2017. 

 

Graag tot ziens in de GMR! 

mailto:hans.setz@primenius.nl

