
Schooljaar 2022-2023

Nieuwsbrief augustus 2022

Belangrijke data

ma22 aug                   Eerste schooldag
ma 29 aug                  Groepsinfo per mail

Intekenen afstemmingsgesprekken
wo 7 sept                   Kamp groep 3-4
do 8 sept                    Kamp groep 5-6
vr 9 sept                     Kamp groep 1-2
12-14-20-22 sept         Afstemmingsgesprekken
do 29 sept                   Nieuwsbrief september

Ouderkalender met activiteiten
wo 5 okt                     Studiedag, alle kinderen vrij
do 6 okt                     Opening Kinderboekenweek
za 22 okt                    Herfstvakantie

Beste ouder/verzorger
Het nieuwe schooljaar begint! De vakantie zit er bijna op, na het weekend start het schooljaar weer. Wij als team hebben er
heel veel zin in. De lokalen zijn mooi, netjes en praktisch ingericht en de lessen zijn voorbereid.
Ook de eerste studiemoment zit er voor ons al op; We hebben onze doelen voor het komende jaar gesteld en we gaan er een
leerzaam jaar van maken. We wensen iedereen dan ook een heel fijn, leerzaam en een on(der)wijs goed schooljaar toe! We
zien jullie allemaal graag aanstaande maandag weer.

We ontvangen de kinderen de eerste dag graag op het schoolplein. De groepen 1-2 en 3-4 gaan vervolgens via de linker
ingang naar binnen, en de groepen 5-6 en 7-8 via de rechteringang.
Tot maandag!

Met vriendelijke groet,
Team Gerardus Majella

Schoolzwemmen en schoolgym
Aankomende maandag gaan de kinderen van groep 4-5 en 6 schoolzwemmen. Dit is nog 4x, totdat het zwembad dicht gaat.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen maandag zwemspullen mee hebben? Juf Mieke gaat met de kinderen met de bus naar
het zwembad. Juf Simone blijft bij groep 3 op school.

De groepen 5-6 en 7-8 gymmen op de dinsdag, wilt u zorgen dat de kinderen dan gymspullen mee hebben? Groep 3-4 gaat
gymmen zodra de zwemlessen zijn afgelopen. Juf Simone en Juf Melanie zorgen voor voldoende beweging in en rondom de
school in deze 4 weken.

Schoolspullen
In de groepen 1-2, 3-4 en 5-6 krijgen de kinderen alle schoolspullen van school, ze nemen niks mee van thuis. Groep 7-8
krijgt ook alles van school, maar mogen ook wat van thuis meenemen, zoals een pen, etui of iets anders. Na de herfstvakantie
start groep 7-8 ook met het ‘ leren plannen’ en dus met het leren omgaan van een agenda. Wilt u ervoor zorgen dat de
kinderen van groep 7-8 voor de herfstvakantie een schoolagenda hebben?

Ziekmelden
Als uw kind ziek is, of afwezig in verband met een doktersafspraak, wilt u dit dan via SchouderCom mailen? De leerkracht
mailt niet terug maar u kunt zien dat we de mail gelezen hebben.

Basisschool Gerardus Majella, Natuurlijk! Samen gaan voor B(l)oeiend, Tactvol en Talentrijk onderwijs
pag. 1 van 4



Schooljaar 2022-2023

Herhaling nieuwsbrief juli 2022: Schoolkamp schooljaar 2022-2023
Zoals u wellicht al weet gaan de kinderen van de Gerardus Majella, eens in de drie jaar op schoolkamp. Door Corona is
het laatste kamp alweer heel wat jaren geleden, maar na de zomervakantie gaan we weer!
De kinderen van groep 7/8 gaan op een ander moment in het schooljaar op kamp, dit kamp is ook een langer kamp.

Met de kinderen van de kleutergroepen tot en met groep 6 zullen we op kamp gaan naar Leusden in de periode van
woensdag 7 september tot en met vrijdag 9 september.
De kinderen van de groepen 3,4,5 en 6 zullen de dag na het kamp vrij zijn.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die met ons meegaan, om er samen met ons en de kinderen er een geweldig kamp
van te maken.

De kinderen uit de groepen 3,4,5 en 6 blijven een nachtje slapen. Zij zullen een luchtbed, matje o.i.d. nodig hebben.
Meer informatie over het kamp, ontvangt u in de weken na de zomervakantie.
Heeft u zin om mee te gaan, of kunt u kinderen naar de kamplocatie brengen/ophalen? Geef u dan voor vrijdag 26
augustus op, via schoudercom, bij Simone Rijkelijkhuizen. U hoort die week erna of u daadwerkelijk mee kan of niet,
bij meerdere aanmeldingen gaan we af op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

op kamp vrij

groep 1/2 vrijdag 9 september
9.00 uur - 18.30*

groep 3/4 woensdag 7 september  9.00 uur - donderdag
8 september 11.00*

donderdag 8 september

groep 5/6 donderdag 8 september - vrijdag 9 september
11.00 uur*

vrijdag 9 september

* tijden onder voorbehoud

Data studiedagen schooljaar 2022-2023
Woensdag 5 oktober 2022
Vrijdag 24 februari 2023
Dinsdag 11 april 2023
Vrijdag 26 mei 2023
Maandag 19 juni 2023
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De Vreedzame School
Onze school werkt met de methode van de Vreedzame School. Dit
programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de
vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders/verzorgers en wij
als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een
maatschappij, die gecompliceerd is.
Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor
succes, maar onder andere ook sociale vaardigheden. Onze school als een
mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale
vaardigheden te oefenen. Ook leren de kinderen om op een positieve manier
met elkaar om te gaan.

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Dit blok heeft als
thema; Wij horen bij elkaar! Tijdens dit blok staat het samen werken aan een
positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels
maken leerkrachten en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar
omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij
hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over
opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt.
“Jij kunt zo goed helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het
tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over
iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn
mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respecteert.

Wat leren de kinderen van deze lessen?
De kinderen leren/ ontwikkelen;
*Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
-Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen
verplaatsen in anderen.
-Rekening houden met anderen; de ander serieus
nemen.
*Herkennen van gevoelens.
*Omgaan met gevoelens.
*Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief
gedrag.
*Conflicten oplossen door win-win situaties.
*Meedenken hoe sommige dingen in de klas
geregeld worden.
*Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Wanneer wij starten met een nieuw blok van De Vreedzame School, geven we dit ook aan in de
nieuwsbrief zodat u ook weet waar wij op dit gebied mee bezig zijn in de klassen.
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Afstemmingsgesprekken
Van 12 t/m 22 september zijn er weer afstemmingsgesprekken voor de ouders/verzorgers van de kinderen
uit groep 1 t/m 8. Tijdens dit gesprek stemmen we met elkaar af wat de onderwijsbehoeften zijn van de
leerling. Hoe zou u, uw zoon/dochter omschrijven? Wat denkt u dat uw zoon/ dochter nodig heeft? Wat is
belangrijk in deze groep? Dit zijn vragen die tijdens het gesprek aan bod komen. Natuurlijk is de mening
van de leerling ook van belang en wij bevragen hen hier dan ook op in de klas.
Binnenkort ontvangt u een intekenlijst via ons oudercommunicatiesysteem SchouderCom.

Volgende nieuwsbrief
In september ontvangt u de volgende nieuwsbrief met hierin onder andere de volgende informatie:
- Voorstellen MR leden en Ouderraadsleden
- Voorstellen stagiaires die we dit schooljaar verwelkomen
- Speerpunten waar we als school het komende jaar aan werken
- Ouderbijdrage
- Ouderkalender met data van de activiteiten
- Informatie over de schoolfotograaf
- Koffieochtenden

Hebt u een vraag, tip of opmerking dan kunt u altijd terecht bij Suzan. Via de mail:
directie@gerardusmajella-cabauw.nl of per telefoon:0348-551428 ben ik voor u bereikbaar. Schroom niet
om gebruik te maken van die mogelijkheid, we doen het samen!
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