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                                                                    Nieuwsbrief mei 2020 

                 

 Beste ouder(s), verzorger(s), 
 Wat een roerige tijden hebben we achter de rug en nog 
 in het vooruitzicht. Maar vanaf 8 juni mogen we volgens 
 de “normale” weekplanning en de “normale tijden” 
allemaal weer naar school. Gym- en zwemles gaan nog 
niet door. Tot 8 juni blijven de groepen de dagen draaien 
die zij nu draaien. Het is een oneven week dus de groepen 
1-3-5 en 7 komen ook de woensdag. 
Om er voor te zorgen dat de kinderen toch beweging 
krijgen, organiseren we een extra buitenactiviteit en maken 
we tussen de lessen door gebruik van energizers.  
Het is fijn dat we weer met z’n allen de laatste zes weken 
van het schooljaar af kunnen maken. Nogmaals hartelijk 
dank voor al jullie inzet voor het “onderwijs” op afstand!
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Ontwikkeling van uw kind 
In de groepen hebben we veel aandacht besteed aan het sociaal welbevinden van ieder 
kind. We hebben met veel kinderen al kindgesprekken gehouden om af te kunnen stemmen 
hoe we nu met elkaar verder gaan. Ook zijn er veel spelvormen ingezet. 
Vanaf 8 juni zullen we weer stil staan bij het vormen van de ‘nieuwe’ groep en het oppakken 
van ‘samen zijn’. 
Vanuit de methodes worden er toetsen aangeboden om de ontwikkeling van uw kind in kaart 
te brengen bij de basisvakken rekenen, spelling en het technisch lezen. Deze toetsen zullen 
we de komende dagen afnemen om een goede ‘nulmeting’ te hebben van waaruit we verder 
gaan. 
Tijdens de telefoongesprekken bespreken we de stand van zaken rondom de ontwikkeling 
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van uw kind en eventueel een plan van aanpak wanneer blijkt dat er hiaten zijn ontstaan. 

 
Groep 5-6 
Juf Desiree is inmiddels geopereerd. De operatie is geslaagd en het herstel gaat 
voorspoedig. Juf Desiree zal tot de zomervakantie afwezig blijven.We zijn blij dat we de 
vervanging tot de zomervakantie rond hebben. Juf Niesje werkt de maandagen t/m de 
woensdagen. Juf Melanie werkt de donderdagen en de vrijdagen. Zij stellen zich volgende 
week samen voor aan de ouders van groep 5-6 middels de mail. 

 
Groep 8 
De afsluiting van de basisschooltijd zal voor de groep 8-leerlingen niet zijn wat ze ervan 
hadden verwacht. 
Er is geen afsluitend kamp en geen musical, maar Walibi heeft laten weten dat zij ons, als 
kleine groep 8, wel mogen ontvangen! Op 23 juni gaan zij daarom onder leiding van juf 
Kelly, juf Kim en juf Peggy met de bus naar Walibi. De bus wordt gesponsord door GPI 
Lopik. 
 

Schoolfoto 
De schoolfotograaf is bereid om iedere groep buiten op de foto te 
zetten. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 16 juni.Ook zal er dan een 
leuke groep 8 foto gemaakt worden. Individuele foto’s en foto’s met 
broertjes en zusjes kunnen niet doorgaan. 
 

Afscheid 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Na een leuke tijd op school ga ik de Gerardus Majella verlaten. Op deze school heb ik de 
kans gekregen om mijn studie op een fijne manier af te ronden. De afronding van mijn studie 
betekent dat ik meer tijd heb om te werken en ik zou graag fulltime aan de slag willen. 
Helaas, is er op de Gerardus Majella geen plek om fulltime aan de slag te gaan, waardoor ik 
op zoek ben gegaan naar een andere locatie binnen de stichting Trinamiek. Vanaf het 
nieuwe schooljaar zal dit inhouden dat ik fulltime aan de slag ga in IJsselstein. Bedankt voor 
de plezierige samenwerking op de Gerardus Majella. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kim Schalkwijk 
 

Nieuwe collega’s 
Juf Suzan stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor als directeur van Gerardus.  
Juf Melanie zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Juf Melanie komt na de 
zomervakantie ons team versterken op de donderdag en vrijdag in groep 3-4. Zij vervangt op 
dit moment juf Desiree i.v.m. de operatie. Zo maakt juf Melanie alvast kennis met de school 
en de kinderen! 
We zijn blij dat we de vacatures hebben kunnen invullen en gaan er een mooie tijd van 
maken! 
 
 
 
 



 

Beste ouder/verzorger, 

Wat leven we op dit moment in een rare en onzekere tijd, waarin het 
lastig is om elkaar te ontmoeten. Hopelijk verkeert u allen in goede 
gezondheid.Via deze weg wil ik toch alvast, op afstand, met u kennis 
maken. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik de directeur van de 
Gerardus Majella, een school die ik heb leren kennen als een 
karakteristieke dorpsschool met een enthousiast team dat het beste met 
de kinderen voorheeft en het beste in elkaar naar boven haalt. Deze 
weken voor de zomervakantie gebruik ik dan ook om uw kind(eren) en 
het team alvast een beetje te leren kennen. 

U als ouder kan ik helaas nog niet ontmoeten, wellicht dat de situatie in het nieuwe 
schooljaar anders is en leren we elkaar dan snel beter kennen. Ik ga daar in ieder geval mijn 
uiterste best voor doen, ook als de situatie het maar beperkt toelaat. Ter introductie zal ik 
hieronder iets over mijzelf vertellen. 

Mijn naam is Suzan Zwart. Ik ben 42 jaar en woon met mijn man en onze 3 kinderen (Finette 
van 14, Lucie van 12 en Quinten van 10) in Schoonhoven. Op dit moment ben ik al 8 jaar 
directeur (in duo-schap) op de Kbs Jan Bunnik in Lopik. In deze jaren heb ik meerdere 
processen in de school begeleid en heeft de school een mooie ontwikkeling doorgemaakt. 
Het was tijd voor een nieuwe stap en die uitdaging heb ik gevonden op de Gerardus Majella. 
Ik heb er heel erg veel zin in om samen met het team, u als ouder/verzorger en de leerlingen 
de visie van de school nog meer vorm te geven! Kenmerken die bij mij passen zijn; positief 
ingesteld, communicatief sterk, zoek altijd de samenwerking op, houd het kind voor ogen in 
de keuzes die gemaakt moeten worden. Zelf hoop ik ook veel te kunnen leren van de 
collega’s, de kinderen en u als ouder/verzorger. Kortom; ik kan niet wachten om aan de slag 
te gaan op ‘mijn’ nieuwe school! 

Verder... 
● Op de jaarkalender staat dat we op 26 juni met kinderen en ouders het thema circuit 

zullen afsluiten. Door de roerige afgelopen weken hebben wij echter niet kunnen 
werken aan dit circuit. De gezamenlijke afsluiting op 26 juni zal komen te vervallen. 

● Het nieuwe protocol vanuit de PO-Raad is nog niet naar scholen toegestuurd. Tot die 
tijd volgen we de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat we u nog niet mogen 
ontvangen. 

● Het uitzwaaien van groep 8, het doorschuiven van groepen en het afscheid van juf 
Kim en juf Dolly zal nader bekeken worden. We wachten het advies van de PO-Raad 
af. Wanneer hier meer duidelijk over is hoort u dit. 

● Het vieren van de verjaardagen zal voorlopig ‘kaal’ in de klassen gebeuren (zonder 
traktaties). Wanneer dit volgens de richtlijnen van het RIVM weer mag gaan we als 
school kijken naar passende mogelijkheden. 

● Oudergesprekken zullen via de telefoon plaatsvinden vanaf de tweede week van juni. 
U schrijft zich hiervoor in via Schoudercom. De stand van zaken m.b.t. de 
ontwikkeling van uw kind wordt dan besproken en eventueel een plan van aanpak 
om achterstanden weg te werken. Als team zijn we nog aan het kijken hoe we de 
laatste rapportage maken of dat we dit middels een ontwikkel verslag gaan doen. 

● De studiedag van maandag 29 juni gaat niet door. Wij kiezen ervoor om de kinderen 
vanaf 8 juni weer alle dagen te ontvangen en onderwijs aan te bieden. 

● Vrijdag 17 juli zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij. 
● De vrije dagen voor volgend schooljaar, vakanties en studiedagen, krijgt u zo snel 

mogelijk te horen. Ook de schoolkalender en de schoolgids worden nu vormgegeven 
en worden u via de mail toegestuurd. 
 



 

Formatie schooljaar 2020-2021 
In mei berichten wij u over de formatie van het komend schooljaar; 
 

groep 1-2 Juf Jacqueline (maandag en dinsdag) 
Juf Ingeborg (woensdag t/m vrijdag) 

groep 3-4 Juf Simone (maandag t/m woensdag) 
Juf Melanie (donderdag en vrijdag) 

groep 5-6 Juf Desiree (maandag t/m vrijdag) 
Om de week heeft juf Desiree vrij ivm haar Bapo. 
Juf Suzan of Juf Melanie gaan deze dag op zich nemen. 

groep 7-8 Juf Kelly (maandag t/m vrijdag) 

Interne 
begeleiding 

Juf Jessica (maandag en donderdag) 

Administratie Juf Suleika (woensdag) 

Onderwijsass. Juf Peggy (maandag-, donderdag- en vrijdagochtend) 

Directie Juf Suzan (dinsdag, woensdag en donderdag) 

 
 

Website 
Afgelopen januari is onze vernieuwde website in de lucht gegaan. Helaas werkt de website 
nog steeds niet optimaal.  
De agenda op de website is een voorbeeld agenda, dit is niet de werkelijke agenda. We zijn 
druk bezig om het aan te passen naar onze agenda. Gelukkig kunnen we de nieuwsbrieven 
en de jaarkalender er wel opzetten, die zijn up to date. 
 

Team Basisschool Gerardus Majella.         

 

 


