
Schooljaar 2021-2022

Nieuwsbrief april 2022

Belangrijke data april en mei
Woensdag 13 april: Paasviering op school

Donderdag 14 april: Studiedag team, alle leerlingen vrij
Vrijdag 15 april: Goede vrijdag, alle leerlingen vrij

Maandag 18 april: Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
Woensdag 20 april en donderdag 21 april: Eindtoets groep 8

Donderdag 21 april: Koningsspelen groep 3-4
Vrijdag 22 april: Koningsspelen groep 1-2, 5-6 en 7-8

Zaterdag 23 april- zondag 8 mei: Meivakantie
Zondag 24 april: Eerste Communie, alle kinderen zijn welkom!

Woensdag 27 april: Koningsdag
Woensdag 4 mei: Dodenherdenking
Donderdag 5 mei: Bevrijdingsdag

Zondag 8 mei: Moederdag
Maandag 9 mei: Start CMK (Cultuur met kwaliteit) circuit

Vanuit het team
Wat heerlijk dat de versoepelingen door zijn gevoerd en er weer veel meer mag op, in en om school!
In deze nieuwsbrief leest u de welke activiteiten er nog op de planning staan.

Paasviering
Op woensdag 13 april vieren we op school  Pasen. De leerlingen van groep 1 zijn deze dag ook welkom.
Deze Pasen staat, na alle corona maatregelen de afgelopen jaren,  in het teken van verbinding. Verbinding tussen
leerlingen, ouders en team.
Viering:
We starten de dag met een korte viering. Ouders zijn hierbij welkom!
Pasen wordt vaak gezien als het feest met paaseieren, de paashaas en vrolijke kuikentjes. Maar wat is de
kerkelijke boodschap; Wat vieren we ook alweer met Pasen?
Collecte
Omdat we stil willen staan bij mensen die hulp nodig hebben is er na afloop van de paasviering een
geldinzameling voor Oekraïne. Geeft u ook?
Eigen ontbijtje
Na de viering gaan we samen ontbijten. En ook hierbij hopen we dat er veel ouders mee ontbijten! We hopen op
goed weer zodat we het in de vorm van een picknick kunnen doen.
Vorig jaar bleek het eigen ontbijtje veel kinderen heel goed te bevallen dus ook dit jaar willen we vragen uw kind
zelf een paasontbijtje mee te geven.
Wat kan er mee:

- drinken
- bordje en bestek
- belegde boterhammen/bolletjes/crackers
- een gekookt eitje voor de kinderen die daarvan houden

Die dag gaan we ook chocolade eieren zoeken en spelen we gezelschapsspelletjes.
Na deze dag blijven de schooldeuren een paar dagen gesloten want op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is de
school dicht. Wij wensen jullie alvast hele fijne en gezellige Paasdagen toe!
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Koningsspelen
Hierbij informatie over de Koningsspelen. Zoals al vele jaren een traditie is zullen
er ook dit jaar weer Koningsspelen gehouden worden op de sportvelden van
Lopik. Het thema van de Koningsspelen 2022 is Voel je Fit! De Koningsspelen
vinden plaats op donderdag 21 (voor de groepen 3 en 4) en vrijdag 22 april
(voor de groepen 5,6,7 en 8) Uiteraard houden we de ontwikkelingen van het
coronavirus in de gaten. De scholen worden zo min mogelijk gemixt dit jaar, in
tegenstelling tot voorgaande jaren.

Voor de groepen 3-4 zijn we op zoek naar twee ouders die een groepje willen begeleiden, voor de groepen 5-8
zijn we op zoek naar vier begeleiders. Lijkt u dit leuk dan kunt u zich aanmelden bij Jessica via de mail.

De groepen 3 t/m 6 zullen met auto’s naar de sportvelden worden gebracht en daar ook weer worden
opgehaald.  De groep 7 t/m 8 zullen met de fiets naar de sportvelden gaan.
We zijn op zoek naar chauffeurs die kinderen naar de sportvelden kunnen brengen/halen. Ook is het wenselijk
dat er een aantal ouders mee willen fietsen met groep 7-8.

Graag bij Jessica aangeven als u wilt rijden; belangrijk dat u dan doorgeeft of u heen en terug rijdt of alleen
heen of terug. Ook het aantal zitplaatsen is belangrijk om door te geven. De kinderen vertrekken vanaf school
en komen ook weer aan bij school.

jessica.snoek@gerardusmajella-cabauw.nl.

Extra info:
● Het zou leuk zijn als alle kinderen, begeleiders en leerkracht in het

oranje verkleed kunnen komen.
● De kantine is niet open voor kinderen (het is een gezonde

sportdag).
● Laat de kinderen een extra paar sokken meenemen! Het gras kan

in de ochtend erg vochtig zijn en bij de stormbaan is het verplicht
om je schoenen uit te trekken (eventueel blote voeten kan
natuurlijk ook).

● Op het tennispark zijn noppen niet toegestaan!

Groep 1-2 gaan op vrijdag 22 april ook Koningsdag op school vieren, verdere informatie hierover volgt via
de leerkracht.

Zomerfeest
Het zomerfeest staat gepland op vrijdag 10 juni van ongeveer 17.00-19.00 uur. Dit gaat een fantastisch feest
worden waar kinderen hun talenten laten zien en de ouders hiernaar kunnen komen kijken onder het genot van
een hapje en een drankje. U wordt hier op een later moment verder over geïnformeerd.

Kamp 7-8 en schoolreisje
De groepen 7-8 gaan 20-21-22 juni op kamp, dit is voor de kinderen een verrassing
dus houd de datum geheim. Op de donderdag zijn de kinderen dan een dagje vrij.
De groepen 1-6 gaan op woensdag 22 juni op schoolreisje! De voorbereidingen zijn
in volle gang.
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Gymlessen
Gelukkig kunnen we alweer een tijdje op de dinsdag met de groepen 3-8 naar de gymzaal. De maatregelen laten
dit toe en we hebben het ook kunnen regelen met de werkende teamleden. Het kan voorkomen dat het
onverhoopt een keer niet lukt als er teamleden afwezig zijn.

Schoolzwemmen
Na de meivakantie start het schoolzwemmen weer. De kinderen van groep 3-4 gaan dan op maandag met de bus
naar het zwembad in Lopik voor zwemles, de gymles vervalt dan voor groep 3-4. Kinderen van de Gerardus
Majella uit de groepen 5 tot en met 8 die nog niet in het bezit zijn van hun zwemdiploma, kunnen ook deelnemen
aan de zwemlessen. Zij moeten zich dan wel aanmelden bij Simone.
Wij zijn nog op zoek naar een ouder die samen met Simone de kinderen kan begeleiden naar Lopik en terug en
kan helpen bij het omkleden.

Houtsnippers op het schoolplein
Wat ontzettend fijn dat we er weer houtsnippers bij hebben op het schoolplein! We willen de vader van Kay uit
groep 5/6 dan ook heel erg bedanken hiervoor. We kunnen voorlopig weer vooruit.

Opladers chromebooks
Tijdens de periode van het thuisonderwijs zijn er veel chromebooks en opladers mee naar huis gegaan. Alle
chromebooks zijn netjes terug gekomen, we missen alleen nog wat opladers. Wilt u thuis nog even goed kijken of
er een oplader is blijven liggen? Alvast bedankt!

Vanuit Cabauw samen sterk
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanuit de buurtbewoners van de Cabauwsekade komt het volgende verzoek: Bij het brengen en ophalen van de
kinderen van en naar school is er op piektijden veel verkeer op de Cabauwsekade. Doordat er steeds meer
verkeer van en naar de school komt via de Cabauwsekade (vanuit zowel richting Lopik als Polsbroek), ontstaan er
regelmatig gevaarlijke situaties met andere weggebruikers. Er is vanuit de buurtbewoners het verzoek gekomen
om zoveel mogelijk gebruik te maken van de Lopikerweg West en de Cabauwsekade alleen te gebruiken voor het
stuk vanaf de Nicolaas van Catsweg tot de school. Bestemmingsverkeer uiteraard buiten beschouwing gelaten.
Bedankt voor de medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Cabauw “Samen Sterk”
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