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Wat staat er o.a. in deze 
nieuwsbrief: 
 

 Kennismakingsavond 

 EU-schoolfruit 

 Gezond scoren 
 

 
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: 
UITNODIGING Kennismakingsavond 
St. Gerardus Majella 
Bij deze willen wij u uitnodigen voor de 
kennismakingsavond op onze school. U 
bent tussen 18:00 en 19:00 van harte 
welkom, samen met uw kind uiteraard. 
Uw kind gaat u, na een gezamenlijke 
start in het speellokaal, vertellen 
waar hij/zij dit jaar aan gaat werken, hoe 
er wordt gewerkt in de groep, met welke 
materialen en methodieken en u kunt 
even kennismaken met de (eventueel 
nieuwe) leerkracht van uw kind. Wij, 
maar ook zeker uw kind, rekenen op uw 
komst! 

 
EU-schoolfruit 
Enige tijd geleden hebben wij ons 
ingeschreven voor EU-schoolfruit. 
Onlangs hebben wij te horen gekregen 
dat we ingeloot zijn voor dit traject. Het 
betekent voor ons dat we vanaf de week 
van 13 november t/m de week van 20 
april voor drie dagen in de week fruit of 
groente geleverd krijgen. Zodra de 
leverdag bekend is, zullen wij u verder 
informeren. U hoeft uw kind op de 
fruitdagen geen fruit mee te geven. 

 
Gezond scoren 
Afgelopen maandag hebben wij samen 
met Hans Nijland van FC Groningen het 
project gezond scoren geopend. Het was 
een leuke start! Vanaf volgende week 
zullen wij elke week een thema 
behandelen, ondersteund door een 
filmpje van een speler van FC Groningen. 
Wij houden u op de hoogte van de 
activiteiten binnen deze thema's. De 
volgende thema's komen aan bod: 
- Ontbijt 
- Groente en fruit 
- Bewegen 
- Geluk 
- Water 
- Slapen   

 
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 te komen 
met een pakket van eisen 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 nog een aantal opties open, dus het 
is nog even spannend. Zodra we meer 

weten zullen wij dat bij u kenbaar 
maken.   
 

De Hoge Hoed 2017 
Alweer naar school en aan het werk na 
de zomervakantie. Langzamerhand komt 
de herfstvakantie in zicht, en dan is het 
weer tijd voor de Hoge Hoed! Op 
maandag 23 en dinsdag 24 oktober 2017 
wordt in CSG de Rehoboth in Hoogezand 
het jaarlijkse feest voor alle 
basisschoolleerlingen gehouden.  
Het thema is dit jaar: Botsen!! De entree 
is gratis en het belooft weer reuze 
gezellig te worden. We gaan zingen, 
knutselen, sporten, hutten bouwen en 
nog veel meer! Dus kom langs en neem 
je vriendjes en vriendinnetjes mee. 
Aanmelden of een kaartje halen is 
vereist! Bij Ecriyes (Erasmusweg 51), de 
Bruna in de Hooge Meeren en Jumbo 
Sappemeer liggen vanaf 3 t/m 21 
oktober gratis kaartjes klaar voor de 
maandag en de dinsdag. 
Aanmelden kan ook via een mail 
naar aanmeldenhogehoed@gmail.com. 
Vermeld daarin je naam, leeftijd en 
school en of het om maandag en/of 
dinsdag gaat. Toegang is alleen mogelijk 
na bevestiging van aanmelding of met 
een kaartje. 
Mogelijk zijn er nog kaartjes beschikbaar 
aan de deur, maar helaas geldt vol = vol. 
Zo kunnen we het veilig en gezellig 
houden. 
Het programma is op zowel maandag als 
dinsdag van 13.30 uur tot 16.30 uur (de 
deuren gaan open vanaf 13.00 uur). De 
ouders mogen dit jaar ook even een 
kijkje nemen. Zij mogen mee naar binnen 
om 13.00 uur tot de start en vanaf 16.10 
uur.  
We zien je graag bij de Hoge Hoed! 
 
 

Vanuit de groepen: 
Groep 1/2 
Hallo, ik zal mij even voorstellen. Mijn 
naam is Eileen Jonker, ik ben 19 jaar oud 
en kom uit Veendam. Ik doe de 
academische opleiding tot leerkracht 
basisonderwijs en zit nu in mijn tweede 
jaar. Ik kom vanaf september tot 
halverwege juni stagelopen op deze 
school. Het eerste half jaar zal ik iedere 
dinsdag in groep 1/2 stagelopen en het 
tweede half jaar zal ik naar groep 3 of 
groep 4 gaan. Als u nog vragen heeft 
kunt u mij altijd aanspreken in de klas.   
Op donderdag en vrijdag is juf Maxime er 
om ons te helpen.  
Deze week starten we in de klas met het 
thema: gezond & fit. Dit sluit aan bij het 
schoolproject: “gezond scoren”. We gaan 

https://www.majellaschool.nl/
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het hebben over gezond eten en 
bewegen.  
Dinsdag 3 oktober a.s. is er een 
informatie- avond voor ouders op school 
van 18.00-19.00 uur. Hierbij mogen de 
kinderen ook aanwezig zijn, zodat zij u 
ook kunnen vertellen wat we op school 
doen.  
Donderdag 5 oktober zijn de kinderen 
vrij i.v.m. een teamdag van de 
leerkrachten. 

 
Groep 3 
Bijna zijn we aan het einde van de eerste 
kern van onze taalmethode Veilig Leren 
Lezen. Halverwege elke kern krijgt uw 
kind woordrijtjes mee om thuis te 
oefenen. 
Als uw kind een woord nog lastig vind 
kunt u die in klanken hakken en daarna 
weer plakken, dit om radend lezen te 
voorkomen. Hak s-i-s en plak sis. 
We merken dat nog niet elke ouder een 
beslissing heeft genomen om wel/niet 
een iPad aan te schaffen.  
Als uw kind nog geen iPad heeft en u wilt 
er wel graag een aanschaffen, dan kunt u 
die aanvragen via de site, u kunt hiervoor 
ook terecht bij meneer Meijer of 
meester Marthijn. 
In onze ontdekhoek hebben we deze 
week weer licht, maar nu gericht op 
veilig in het donker bv in het verkeer met 
reflectoren op de sportkleding en 
fietsen. Ook 'glow in the dark' dingen en 
lampen op zonne-energie..... heeft u 
voor deze hoek nog materialen? Geef 
het dan aan uw kind mee, hoe meer we 
hebben des te meer valt er te 
ontdekken! 
 

Groep 6/7 
De kinderen krijgen elke week 10 
verhaaltjessommen mee naar huis om te 
oefenen. 
Die moeten ze dan op vrijdag om half 9 
inleveren. (Natuurlijk mogen ze het 
blaadje al eerder mee naar school 
nemen.) Dan kijken we ze na en mogen 
de kinderen vragen stellen over de 
sommen. Dit zijn best pittige sommen en 
misschien heeft uw kind dan ook hulp 
nodig bij deze sommen. Het is aan te 
raden om op tijd te beginnen en niet te 
wachten tot de laatste avond. Misschien 
is het ook nodig om het in meerdere 
keren te maken, niet alle 10 de sommen 
achter elkaar. 
Probeer wat het beste werkt bij uw kind, 
want het is bij iedereen anders. Succes!! 
  
De kinderen van groep 6 en 7 hebben 
woensdag en donderdag gym. Denk aan 
de gymspullen. 

 

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


