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Belangrijke data

28- 30 sept                    Afstemmingsgesprekken
vr 1 okt                         Schoolfotograaf
ma 4 okt                       Sponsorloop
di 5 okt                         Studiedag, alle kinderen vrij
do 7 okt                        Opening Kinderboekenweek
ma 11 okt                      Ontruimingsoefening
do 14 okt                       MR vergadering
vr 15 okt                        Afsluiting Kinderboekenweek
do 14 okt                       Nieuwsbrief oktober
za 16 okt-zo 24 okt         Herfstvakantie

Beste ouder/verzorger,
De eerste 4 weken zitten er alweer bijna op! Wij als team hebben samen met de kinderen een goede start gehad. In
de bijlage van deze mail vindt u de kalender met activiteiten, vakanties en studiedagen. In de maandelijkse
nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over deze activiteiten.
Deze week en volgende week staan de afstemmingsgesprekken gepland. In de nieuwsbrief onder andere informatie
over de eerste schoolactiviteit; de Kinderboekenweek! En nog veel meer nieuws; veel leesplezier toegewenst. Mocht u
mij willen spreken, ik ben bereikbaar via de mail; directie@gerardusmajella-cabauw.nl
of via de telefoon; 0348-551428.
Met vriendelijke groet, Suzan Zwart

De schoolfotograaf komt
Op vrijdag 1 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Dit jaar worden de schoolfoto’s gemaakt door “Nieuwe
Schoolfoto”, zie voor meer Informatie; www.nieuweschoolfoto.nl.
Belangrijk voor u om te weten; de portretfoto’s en de groepsfoto worden gemaakt tegen een witte achtergrond. De
kinderen gaan hierbij in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de schoenen. Witte/grijze
kleding komen minder mooi uit de verf, vrolijke kleuren werken natuurlijk altijd goed. Na lestijd kunnen ook
broertjes/zusjesfoto’s gemaakt worden met kinderen die (nog) niet op school zitten. Hiervoor graag intekenen op de
lijst op de voordeur van de school. Deze hangt er vanaf maandag 27 september. Het bestellen gaat via internet en de
foto’s worden snel thuisbezorgd via PostNL. De kinderen krijgen tzt een inlogkaart mee naar huis met unieke codes om
veilig in te loggen.

Studiedag 5 oktober
Dinsdag 5 oktober hebben we een studiedag gepland staan, alle leerlingen
zijn deze dag vrij. Uiteraard is bijscholing voor ons als team erg belangrijk,
zodat wij de kwaliteit van ons onderwijs kunnen blijven verbeteren en
hiermee nog beter kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Deze dag staat in het teken van de doelen van dit schooljaar, en
de doelen voor de komende jaren. In de nieuwsbrief van oktober ontvangt
u een kort verslag van deze dag.
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Kinderboekenweek!
Op donderdag 7 oktober start bij ons op school de
Kinderboekenweek! Het thema van dit jaar is; Worden wat je
wil! Kinderen kunnen alle beroepen worden die ze willen en
kunnen alvast dromen over later. De Kinderboekenweek is
de grootste leesbevordering campagne voor kinderen in
Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te
enthousiasmeren om boeken te lezen. Tijdens de
kinderboekenweek organiseren wij verschillende activiteiten
rondom boeken. Het wordt weer super leuk, leerzaam en
interessant. De opening van deze leerzame en leuke week, is
op donderdagochtend 7 oktober. De foto’s ziet u verschijnen
op SchouderCom.

Sponsorloop!

Maandag 4 oktober hebben we op school een ware sponsorloop. In de bijlage vindt u de flyer met de juiste informatie!
Misschien kunnen we met de opening van de Kinderboekenweek al veel boeken aan de kinderen presenteren van het geld wat
er binnen is gekomen!

Morgen krijgen de kinderen de informatie op papier mee naar huis, bekijk deze informatie goed, we gaan voor een goede
opbrengst!
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Vanuit de Ouderraad
Beste ouders,

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ook de ouderraad heeft er weer zin in om leuke en gezellige activiteiten voor de
kinderen te organiseren.

Helaas moet ook de ouderraad dit binnen de mogelijkheden doen van de richtlijnen met betrekking tot corona. We stemmen
goed af met school wat mogelijk is.

Tevens hebben we jullie hulp nodig om activiteiten goed en geslaagd te laten verlopen. We hopen daarom ook dit jaar weer
op veel hulp en ondersteuning van alle ouders. Mocht jullie hulp nodig zijn dan wordt dit via de klassenouders tijdig bij jullie
onder de aandacht gebracht.

Er is altijd plaats voor nieuwe leden bij de ouderraad. Dus, lijkt het je gezellig om lid te worden van de ouderraad meld je dan
aan bij één van onderstaande leden. Op de kalender is terug te vinden wanneer de vergaderingen plaatsvinden. Alle
vergaderingen zijn openbaar, dus als je een keer wil aansluiten, ben je van harte welkom.

De samenstelling van de ouderraad is als volgt;
Miranda van Rossum (algemeen lid), moeder van Stijn uit groep 7

Sabina Baars (penningmeester), moeder van Sylvana uit groep 7

Amanda van Houwelingen (secretaris), moeder van Tom uit groep 6 en Kris uit groep 5

Petra van Kesteren (algemeen lid), moeder van Luuk uit groep 6

Marjolein van Kats (algemeen lid), moeder van Wessel uit groep 4

Martine Straathof (algemeen lid), moeder van Noortje uit groep 4 en Freek uit groep 2

Ramona Sluis (voorzitter), moeder van Donavon uit groep 7 en Collin uit groep 4

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze ouderraad organiseert samen met het team, activiteiten voor de leerlingen. Voor de organisatie van deze
activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Paasfeest of Carnaval, vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage.
Naast deze bijdrage, vragen we ook altijd nog een vergoeding voor de schoolreis. Deze kosten zijn gebaseerd op de
onkosten die wij maken tijdens het verblijf (huur gebouw, eten en drinken, spelmateriaal etc.).
Na de herfstvakantie krijgt u hierover bericht vanuit de ouderraad.

Binnen de gemeente Lopik is er een regeling voor indirecte schoolkosten. De gemeente heeft beleid vastgesteld
waarbij huishoudens, met een gezinsinkomen tot maximaal 110% van de betreffende bijstandsnorm, met
schoolgaande kinderen tot 18 jaar een tegemoetkoming kunnen krijgen in de schoolkosten. Lees meer over de
regeling indirecte schoolkosten gemeente Lopik; https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/kindpakket-lopik_3514/

De MR stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor!
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Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee ook het nieuwe
sportseizoen. Veel kinderen proberen een nieuwe sport uit, maken vriendjes en ontwikkelen zich op deze manier
spelenderwijs. Er zijn kinderen voor wie dit vanwege de financiële thuissituatie niet is weggelegd. Voor hen is het
Jeugdsportfonds in Lopik actief. Het fonds betaalt de contributie en waar nodig de sportattributen voor kinderen en
jongeren uit de gemeente Lopik. Deze kinderen worden aangemeld door een intermediair. Dit is een professional die
de gezinssituatie van het kind kent. Dit kan dus een juf of meester zijn of een jongerenwerker, jeugdhulpverlener of
huisarts.

Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) te kunnen laten sporten? Dan komt uw kind wellicht in
aanmerking om via het Jeugdsportfonds lid te worden van een sportvereniging. Kijk voor de voorwaarden op
www.jeugdsportfonds.nl/utrecht. Voor het doen van een aanvraag, kunt u terecht bij de Suzan (directie)

“Op deze manier helpen we jaarlijks veel kinderen in de gemeente Lopik”, vertelt coördinator Arianne Niks van het
Jeugdsportfonds. “En dat is belangrijk, want een kind verdient het om te kunnen sporten met vriendjes en
vriendinnetjes. Op die manier ontwikkelt het zich op sociaal vlak en natuurlijk ook fysiek. Echter weten we dat er veel
kinderen zijn die onze hulp nodig hebben, maar ons nog niet hebben gevonden.”

Kijk op www.jeugdsportfonds.nl/utrecht voor meer informatie. U kunt het Jeugdsportfonds ook telefonisch bereiken
via 06-20074161 of utrecht@jeugdsportfonds.nl.

Kinderen die liever doen aan culturele activiteiten, zoals dans- of theater lessen, kunnen terecht bij het
Jeugdcultuurfonds: www.jeugdculttuurfonds.nl/utrecht
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