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Belangrijke data

Vr 1 juli                       Rapport gaat mee
Ma 4 juli                      Musical groep 7-8
Wo 5 juli 10.00u           Uitzwaaien groep 8
Do 7 juli                      Voorlopig adviesgesprekken gr 7
Vr 8 juli                       Gr 1-7 12.15u vakantie

Vanuit het team
Met nog krap twee weken te gaan komt de zomervakantie toch echt in
zicht. Vrijdag gaan de rapporten mee, op aanvraag kan er een gesprek
plaatsvinden. Als u dit wenst, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aangeven
bij de leerkracht? Zo kunnen we alles goed afronden voor de
zomervakantie. In deze nieuwsbrief kunt u de informatie lezen van de
laatste weken, alles wat er nog op de planning staat. We maken er nog
twee fijne weken van met elkaar!

Zomerfeest
We kijken terug op een fantastisch zomerfeest, het was een geslaagd feest waarin de ontmoeting centraal stond.
De kinderen hebben gezellige optredens gegeven en de sfeer was heel goed, net als het weer! Foto’s zijn terug te
vinden op SchouderCom. Ouderraad, bedankt dat jullie dit hebben mogelijk gemaakt, het was echt een succes.

Doorschuiven naar volgende groep
Op donderdag 30 juni maken de kinderen van de groepen 1-7 kennis met de nieuwe groep/ leerkracht voor het
komende schooljaar. Die dag schuiven we namelijk alvast een uurtje door. Op die manier weet iedereen al met
wie we er het komende jaar een goed en betekenisvol jaar van gaan maken!
We starten allemaal bij de huidige leerkracht in het huidige lokaal maar later op de dag zal er een korte
kennismaking zijn.

Musical groep 7-8 en uitzwaaien groep 8
Maandagmiddag en- avond 4 juli is de opvoering van de musical Mindvakantie in het Witte
paard. Er klinken al vele weken allerlei liedjes door de school, de kinderen hebben er
ontzettend veel zin in.

Dinsdag 5 juli gaat groep 7-8 gewoon naar school, op woensdag 6 juli zwaaien we de
leerlingen van groep 8 om 10.00u op gepaste wijze uit! De ouders van groep 8 kunnen hierbij
komen kijken. Hierna gaan de leerlingen van groep 8 naar huis en begint hun zomervakantie.

Gevonden voorwerpen
We hebben nog wat spullen op school liggen die u wellicht mist. Volgende week liggen de spullen elke ochtend
buiten op de tennistafel.
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Formatie 2022-2023
Hieronder vindt u het formatieoverzicht. Hierop staat welke teamleden, wanneer werken.
Ook kunt u lezen welke leerkracht(en) de groepen les geven in het nieuwe schooljaar.

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8

Maandag Jacqueline Simone Mieke Kelly

Dinsdag Jacqueline Simone Mieke Kelly

Woensdag Ingeborg Simone Mieke Kelly

Donderdag Ingeborg Melanie *Desiree/Mieke Kelly

Vrijdag Ingeborg Melanie *Desiree Mieke

Onderwijsassistent Administratie Interne
begeleiding

Directie

Maandag Peggy (9- 15u)
Claudia

Suzan

Dinsdag Peggy (9- 15u)
Claudia

Suleika (ocht.) Jessica

Woensdag Suleika (ocht.) Suzan

Donderdag Peggy (9- 15u)
Claudia

Jessica Suzan

Vrijdag Claudia
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Groep 7-8
Juf Kelly werkt volgend schooljaar weer 4 dagen, net als dit schooljaar. Mieke kan een aantal dagen op school
blijven en werkt op de vrijdag in groep 7-8.
*Groep 5-6
Juf Desiree gaat haar werkzaamheden weer oppakken. Hoe de invulling er precies gaat uitzien is nog onduidelijk.
Juf Mieke is tijdens de re integratieperiode in de groep aanwezig. U wordt begin van het schooljaar geïnformeerd
over de precieze verdeling.
Juf Marleen gaat na de vakantie aan het werk in Benschop op de St Victorschool.
Vrijwilligers
Verder werken Lennard en Erwina bij ons op school om allerlei klusjes en schoonmaakwerkzaamheden te
verrichten.
Stagiaires
We hebben ook altijd stagiaires op school, deze stellen zich in de nieuwsbrief aan uw voor.

Schoolreis evaluatie
In de driejarige cyclus (educatief schoolreisje - kamp - pretpark) was dit jaar het educatieve schoolreisje aan de
beurt. Volgend jaar gaan we een nachtje op kamp.
We zijn erg benieuwd hoe u als ouder het afgelopen schoolreisje heeft ervaren. Mail uw ervaringen (tips en tops)
naar de Ouderraad, dan kunnen we hier ons voordeel mee doen: or@gerardusmajella-cabauw.nl

Speelplein
Tijdens de sponsorloop in november is er door de kinderen heel wat geld
opgehaald! In totaal 2029,25 euro!! Ook zijn we gesponsord door de Stichting van
Kats met 5000 euro!

Van dit geld bij elkaar hebben we inmiddels een
waterpomp en picknicktafels kunnen kopen.
Binnenkort komt er een duikelrek en iets te spelen bij
de waterpomp.
Met de start van het nieuwe schooljaar verwachten we een mooi nieuw plein te
hebben.

Grote schoonmaak
We zouden het erg fijn vinden als er ouders komen schoonmaken in de school. Dit is 2 jaar lang door Corona niet
doorgegaan, maar het was altijd wel heel erg fijn. We kunnen dan schoon de vakantie in en lekker fris weer
beginnen.
Wilt u als ouder helpen met schoonmaken, dan kunt u op onderstaande tijden naar binnen lopen (of een deel van
die tijden) en dan hangen er lijstjes op de deur van de groepen wat er moet/kan gebeuren.
Maandag 4 juli van 13.00-15.30 uur: de kinderen zijn dan aan het kijken naar de musical dus de school is dan ‘
leeg’.
Dinsdag 5 juli van 13.30-15.30 uur: de kinderen zijn dan tot 14.30 u wel aanwezig, maar dan kunnen er ook
dingen op de gang schoongemaakt worden.
Donderdag 7 juli van 13.30-15.00 uur: de kinderen zijn dan tot 14.30 u wel aanwezig, maar dan kunnen er ook
dingen op de gang schoongemaakt worden.

Alvast een namens het hele team van de GM!
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