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Beste ouder(s), verzorger(s), 
Het eerste half jaar zit erop! Een jaar waarin we hard 
hebben gewerkt en zijn gegroeid. 
Als team maken we morgen op de studiedag de balans 
op en stellen we nieuwe doelen op. 
Bent u nieuwsgierig naar de ambitie doelen en 
tussenopbrengsten? Tijdens de koffie ochtend kijken we 
terug en vooruit!  
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Ouderavond  
De ouderavond over begrijpend lezen en begrijpend luisteren houden wij op 16 maart i.p.v.  
de eerder genoemde datum in de kalender.  
De avond is van 19.30 uur - 20.30 uur. Komt u ook? 
Via SchouderCom heeft u een uitnodiging ontvangen en kunt u zich hiervoor aanmelden. 
 
Kunstweken 
Wij doen dit jaar mee aan de Kunstweken; een project voor basisscholen. De lessen zijn 
laagdrempelig en zijn voor groep 1 t/m groep 8. Ruim 2000 scholen doen dit schooljaar mee. 
Wij starten met deze weken op 6 april en sluiten het project af op 24 april. De opening van 
het museum in school is vanaf 14.00 uur open en u bent van harte uitgenodigd om in de 
groepen en de ruimtes te komen kijken naar de werken van onze kunstenaars!  
Ook is de galerij geopend en kunt u bestellingen plaatsen. Echt uniek is dat alle kunstenaars 
ook een persoonlijk museum op internet krijgen zodat iedereen hun creatie kan zien! De 
kinderen nodigen zelf de gasten uit voor deze veilige, digitale galerij. 
 
Vanuit IB 
Na een heerlijk verlof, waarin ik lekker heb genoten van ons gezinnetje, ben ik weer aan de 
slag op de Gerardus Majella. Er heeft een overdracht plaatsgevonden tussen mijn 
vervangster Maria en mij, waardoor ik weer op de hoogte ben. Samen hebben we de zaken 
doorgenomen met betrekking tot de zorg in de school. Ik vind het een fijne tijd om terug te 
keren op school. In  februari worden de plannen van het afgelopen half jaar geëvalueerd.  
 
Hierdoor ben ik direct weer op de hoogte van de stand van zaken en weet ik hoe de 
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leerlingen ervoor staan. Vervolgens kan ik met leerkrachten, leerlingen en ouders kijken of 
er nog extra behoeften zijn met betrekking tot het onderwijs en de zorg. 
Ik ga werken op woensdag en donderdag. Wellicht spreken we elkaar snel; ik heb er weer 
zin in! 
 
Even voorstellen 
Hallo, 
mijn naam is Claudia van Dommelen. Ik kom uit Lopik en ben 
43 jaar. Moeder van twee zoons,één van negen en één van 
veertien jaar.  
Dit jaar ga ik de mbo studie volgen tot onderwijsassistente. 
Daarom zal ik vanaf maart dit jaar stage lopen in groep 7-8 bij 
juf Kelly. U komt mij tegen op de donderdagen en 1x per 2 
weken op vrijdag. 
Daarnaast ben ik op de andere dagen nog werkzaam als 
huishoudelijk medewerkster.  
Ook heb ik nog een grote passie voor muziek, ik zing in een 
band.  
Ik kijk uit naar de stage en als jullie vragen hebben kom gerust 
naar mij toe. Ik sta altijd open voor vragen en eventueel een praatje. 
 
Schoolkalender 
In verband met veranderingen in de kalender verwijzen wij u naar de nieuwe versie, die op 
de website van de school terug is te vinden onder het kopje ‘nieuws’.  
 
Koffieochtend 
Dinsdagmorgen 3 maart is er van 08.45 uur- 09.30 uur weer een 
koffieochtend. We blikken dan terug op de afgelopen periode en 
kijken vooruit naar wat komen gaat.  
U bent weer van harte welkom. Het is fijn wanneer u zich via 
SchouderCom opgeeft. 
 
Week van de Lentekriebels 
“De Week van de Lentekriebels” is van 16 t/m 20 maart en is een 
nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele 
voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar is dat het thema 
"Seksuele vorming geven is een feestje!”. 
Met dit thema willen we laten zien waarom het zo belangrijk is en wat het scholen, ouders en 
leerlingen oplevert om hier aandacht aan te besteden. 
De “Week van de Lentekriebels” is een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan. In 
de programma’s als Klokhuis en Jeugdjournaal wordt hier aandacht aan geschonken. 
 
 
Team Basisschool Gerardus Majella.  
 
 

 


