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                                                             Nieuwsbrief februari 2020 
     

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het inspectierapport is binnen en kunt u inzien op de 
website van de school. We zijn trots en blij met de 
mooie voldoende! 
Op dit moment zijn er weer volop toetsen in de groepen 
en maken wij op de studiedag van februari de balans op. 
Van daaruit stellen we nieuwe doelen vast en kijken we 
waar we ons de komende jaren gericht verder in willen 
ontwikkelen.  
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Vandalisme 
Vanwege vandalisme en overlast op het schoolplein werd op advies van de politie een bord 
aan de gevel van de school geplaatst waarop kenbaar gemaakt werd dat het schoolplein 
tussen 20.00 uur en 07.00 uur verboden is voor onbevoegden en buiten de lestijden alleen 
kinderen tot 12 jaar op het plein mogen spelen.  
 
Tot onze schrik hebben we moeten constateren dat het bord verdwenen is en de brievenbus 
voor de vijfde keer vervangen moet worden. Het is erg jammer dat er telkens vernielingen 
plaatsvinden. 
Wij willen u vragen om ook een oogje in het zeil te houden en indien nodig de betreffende 
persoon hierop aan te willen spreken of de politie te bellen. 
Vanuit Samen Sterk zijn er contacten gelegd met de wijkagent, school en de gemeente 
Lopik. Met elkaar willen wij zorgen voor een prettige woonomgeving. 
 
Rapport 
Vrijdag 7 februari as krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar. 
Op 11, 13, 17 en 19 februari zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. Via SchouderCom 
kunt u aangeven welke tijd u wilt komen om met de leerkracht van uw kind in gesprek te 
gaan. 
Vanaf groep 6 mogen ook de kinderen meepraten over hun ontwikkeling en zijn zij van harte 
welkom. 
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Gevonden voorwerpen 
De mand met gevonden voorwerpen is weer aardig vol. Wilt u, wanneer u op school bent, 
een blik werpen op de gevonden kleding en schoenen die uitgestald liggen op de tafel voor 
de koelkasten in de hal. 
Alles wat er na de voorjaarsvakantie nog ligt brengen wij naar de kringloopwinkel. 
 
Techno circuit 
Vier keer per schooljaar vinden er bij ons op school circuits plaats. De circuits worden vier 
weken lang gehouden. Wekelijks werken kinderen daarin gericht aan een onderwerp. Zo 
hebben wij een Samen Buitencircuit, een Creacircuit, een Thema circuit en een Techno 
circuit. 
Deze maand zijn wij het Techno circuit gestart waarbij u in de derde week een les kunt 
bijwonen. Via Schoudercom heeft u hier een uitnodiging voor gekregen. 
 
Gym 
Op dinsdag gaan we naar de gymzaal in Lopik. Om fijn en veilig te kunnen gymmen is het 
belangrijk dat kinderen goede sportkleding dragen. 
Zou u er op willen letten dat uw kind gymkleding en gymschoenen bij zich heeft! 
Zonder gymschoenen mogen de kinderen i.v.m. de veiligheid niet mee gymmen. 
 
GGD 
De meldingsplicht schrijft voor dat bepaalde infectieziekten gemeld moeten worden aan de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD spoort de bron van de infectie op, en 
gaat na of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD 
maatregelen nemen ter bescherming van contacten en ter preventie van verspreiding van de 
ziekte. 
 
Carnaval/Juffendag 
Donderdag 20 februari vieren we op school carnaval in combinatie 
met de juffendag. 
Het zal één groot feest worden. Over de invulling van deze dag 
zullen we u later informeren. Maar de kinderen mogen natuurlijk 
verkleed komen. 
Op deze feestelijke dag zullen wij ‘s middags ook het techno circuit 
afsluiten. Alle ouders zijn hierbij vanaf 14.00 van harte uitgenodigd. 
 
Studiedag 
Donderdag 20 februari begint voor de leerlingen de voorjaarsvakantie. 
Vrijdag 21 februari heeft het team een studiedag. 
 
Ouderavond  
De ouderavond over begrijpend lezen en begrijpend luisteren houden wij op 16 maart i.p.v. 
10 maart. Deze avond is van 19.30 uur - 20.30 uur duren. Komt u ook? 
Aanmelden is van belang want bij te weinig belangstelling gaat de avond niet door. 
Via SchouderCom ontvangt u een uitnodiging. 
 
 
 
 
 



 
 
Vanuit de MR 
We zijn erg blij dat we u kunnen laten weten dat we Barbara Dieben, moeder van Bram en 
Elise uit groep 3 en 4,  bereid hebben gevonden om in de MR plaats te nemen. Barbara 
neemt de plaats over van Marieke Vuijk, moeder van Florien uit groep 8. 
De officiële overdracht zal voor de zomervakantie plaatsvinden. Tot die tijd zal Barbara bij de 
vergaderingen aanschuiven zodat een warme overdracht plaats kan vinden. 
 
 
Team Basisschool Gerardus Majella. 
 
  
 
 

 


