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Vanuit het team: 
Scoor een boek groep 5/6 
Vorige week donderdag is Mandy van de 
bibliotheek geweest om de aftrap te 
doen van ‘scoor een boek’. 
Alle kinderen van groep 5 en 6 gaan in 
deze periode boeken lezen voor een 
voetbalsticker. Deze sticker wordt op 
een poster in de gang geplakt. 
Op 12 maart is er een zogenaamde rust. 
Dan Komt Mandy weer op school om te 
kijken hoeveel boeken er zijn gelezen. 
In april is er een sportieve afsluiting op 
de sportvelden. Hier wordt tevens 
bekend gemaakt welke school de meeste 
boeken heeft gelezen. 
De kinderen lezen niet alleen boeken op 
school, maar kunnen ook boeken uit de 
bieb halen en deze thuis lezen. Wanneer 
zij naar de bieb gaan en kunnen vertellen 
waar het boek over gaat, krijgen zij hier 
een voetbalplaatje voor die ze op een 
poster kunnen plakken. Deze poster 
krijgen de kinderen van hun meester of 
juf. 
Natuurlijk krijgen zij voor deze gelezen 
boeken ook een voetbalsticker op 
school, om op de poster in de gang te 
plakken.  
Ook zijn er verschillende activiteiten in 
de bibliotheek waar de kinderen aan 
mee kunnen doen. 
Deze informatie kunt u krijgen via de 
internetsite van de bieb. 
 
Wij wensen jullie heel veel leesplezier. 
 

Rapporten en Rapportgesprekken 
Na de voorjaarsvakantie zullen alle 
leerlingen een rapport mee naar huis 
krijgen. Ook zullen er rapportgesprekken 
plaatsvinden. De uitnodigingen voor 
deze gesprekken zullen deze week aan 
uw kind/kinderen meegegeven worden. 
 
 

Vanuit de groepen: 
Groep 1/2 
De afgelopen weken hebben wij gewerkt 
over het theater. In de klas hadden we 
een theaterhoek, de poppenkast en een 
muziekhoek. We weten nu wat een 
podium, microfoon, applaus, publiek, 
goochelaar en theater is.  Ook mochten 
we in het Kielzog een kijkje achter de 
schermen nemen. Iedereen heeft op het 
podium gestaan, in de kleedkamers 
gekeken en op de tribune gezeten. 
Als afsluiting geven we aanstaande 
donderdag om 8.45 uur een voorstelling 
aan alle ouders/verzorgers van de 
peuters en groep 1/2. 

 
 

Groep 3 
Na een drukke periode met veel toetsen 
en testen hebben wij besloten om er 
vrijdag van te genieten! Het boek “Dolfje 
het Weerwolfje” van Paul van Loon is 
namelijk uitgelezen en nu willen wij de 
film bekijken op school. 
Dit doen we met wat fris, popcorn en 
chips. 
Als u het rapport van uw kind nog thuis 
heeft wilt u dat dan meegeven? 
En als u nog wensen heeft wat betreft de 
rapport gesprekken, welke dag en/of 
tijden u het beste uitkomt, mag u dat 
deze week bij mij doorgeven. 
 

Groep 4/5 
De CITO toetsen zijn weer achter de rug. 
U krijgt een briefje met een uitnodiging 
voor de oudergesprekken. 

 
Groep 5/6 
Alle Cito toetsen zitten er weer op en de 
leerlingen hebben super hard gewerkt. 
De leerlingen mogen trots zijn op wat ze 
neergezet hebben. 
De komende week gaan we dingen 
herhalen wat we de afgelopen periode 
hebben geoefend. 
Sommige kinderen wilden graag 
huiswerk mee. Dit is vrijwillig en kan bij 
meester worden gevraagd. 
 

Groep 6/7 
De afgelopen weken hebben we allemaal 
toetsen gemaakt. Alle kinderen hebben 
heel hard gewerkt en daarom hebben we 
ook  een klein feestje gevierd in de klas 
met taart en chips. 
 
Na de vakantie krijgen de leerlingen de 
rapporten mee naar huis en dinsdag 
worden alle ouders verwacht voor een 
oudergesprek over de vorderingen 
U krijgt daarvoor een uitnodiging mee. 
 
De groepen 5 en 6 zijn begonnen met 
het project ‘Scoor een boek’. 
We gaan heel erg veel lezen, doet u 
mee? 
 
Juf Monica komt elke 3 weken met ons 
zingen en muziek maken, hartstikke leuk!  
Kijk maar naar de foto s en filmpjes op 
Facebook . 
 
Op 16 maart gaat groep 7 naar de 
techniekweek op de Aletta. 
We doen mee met de. BOTHS weken. 
Een dagdeel gaan we bedrijven bezoeken 
die te maken hebben met Techniek en 
een dagdeel gaan we alvast kennismaken 
met de techniekafdeling van de Aletta. 
Welke ouder heeft zin om met ons mee 
te gaan? We gaan met de fiets. 
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==================== 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


