
Schooljaar 2022-2023

Nieuwsbrief september 2022

Belangrijke data
wo 5 okt                         Studiedag, alle kinderen vrij
do 6 okt                         Opening Kinderboekenweek
ma 10 okt                       Schoolfotograaf
ma 10 okt                       Koffieochtend 8.45-9.30 u
ma 10-vr 14 okt               Kijkweek
vr 14 okt                         Afsluiting Kinderboekenweek
do 20 okt                        Nieuwsbrief oktober
za 22 okt-zo 30 okt          Herfstvakantie

Beste ouder/verzorger,
De eerste 5 weken zitten er alweer 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. In deze 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

Koffieochtenden
Op de jaarkalender zijn ook koffieochtenden opgenomen, tijdens dit uurtje wil ik graag in gesprek met u als ouder. Wat vindt u
goed gaan op school, en wat kan beter. Misschien heeft u vragen of misschien wilt u een onderwerp bespreken. Het eerste
koffiemoment is dan ook een vrije inloop zonder onderwerp, wellicht komen er later in het jaar koffieochtenden met een
specifiek onderwerp. Ik wil u dan ook uitnodigen om, onder het genot van een kopje koffie/thee, het reilen en zeilen op onze
school te bespreken. Het eerste moment is op maandag 10 oktober van 8.45-9.30 uur.

Kijkweken
De kijkweken vinden weer plaats dit schooljaar, ze zijn terug te vinden op de jaarkalender. U kunt in deze week zelf een kijkje
nemen in de groep van uw zoon/dochter. U kunt zelf een dag kiezen in die week en met uw kind meelopen naar de groep, van
8.30-8.45 uur. De eerste Kijkweek is in de week van 10 oktober.

De schoolfotograaf komt
Op maandag 10 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Dit jaar worden de
schoolfoto’s, net als vorig jaar, 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 3 oktober. 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.

Tuin en schoolplein
Wat zijn de tuin en het schoolplein opgeknapt! De losse tegels zijn verholpen en er is heel veel gesnoeid. Ook hebben we
nieuwe speeltoestellen op het extra schoolplein, met dank aan de Stichting van Kats. Fijn dat het steeds leuker wordt voor de
kinderen om er te spelen.
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Studiedag 5 oktober
Woensdag 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.

Kinderboekenweek!
Op donderdag 6 oktober start bij ons op school de Kinderboekenweek! Het thema van dit
jaar is; Gi-Ga-Groen! 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 6 oktober. U bent hierbij van harte
welkom! Op het schoolplein kunt u genieten van een optreden van groep 5-6, en
vervolgens zingen alle kinderen het lied behorend bij de Kinderboekenweek.

Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie za 22 okt. 2022  t/m zo 30 okt. 2022
Kerstvakantie za 24 dec. 2022 t/m zo 08 jan. 2023
Krokusvakantie za 25 feb. 2023  t/m zo 05 mrt. 2023
Goede vrijdag + Pasen vr 7 apr. 2023 t/m ma. 10 apr. 2023
Meivakantie za 22 apr. 2023 t/m zo. 7 mei 2023
Hemelvaart do 18 mei 2023 t/m zo 21 mei 2023
Pinksteren ma 29 mei 2023
Zomervakantie za 08 jul. 2023 t/m zo 20 aug. 2023

Studiedagen 2022-2023
Studiedag Trinamiek Woensdag 5 oktober 2022
Studiedag GM Vrijdag 23 december 2022
Studiedag GM Vrijdag 24 februari 2023
Studiedag GM Dinsdag 11 april 2023 (3e Paasdag)
Studiedag GM Vrijdag 26 mei 2023 (vrijdag voor Pinksteren)
Studiedag GM Maandag 19 juni 2023

Wasmachine
Wij zijn nog op zoek naar een wasmachine, heeft u er toevallig eentje over voor een klein bedrag? Dan horen we dat graag!
Wilt u dan een mailtje sturen naar: directie@gergardusmajella-cabauw.nl
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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.

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 8

Sabina Baars (penningmeester), moeder van Sylvana uit groep 8

Amanda van Houwelingen (secretaris), moeder van Tom uit groep 7, Kris uit groep 6 en Leon
uit groep 1

Petra van Kesteren (algemeen lid), moeder van Luuk uit groep 7

Marjolein van Kats (algemeen lid), moeder van Wessel uit groep 5

Martine Straathof (algemeen lid), moeder van Noortje uit groep 5 en Freek uit groep 3

Ramona Sluis (voorzitter), moeder van Donavon uit groep 8 en Collin uit groep 5

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.
Er is, in samenspraak met de ouderraad en de MR, voor gekozen om de bijdrage dit jaar hetzelfde te houden. De verwachting is
dat de bijdrage volgend schooljaar iets omhoog gaat. Uiteraard wordt dit dan toegelicht en ook de MR moet hiermee
instemmen.

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/
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Medezeggenschapsraad

Ook de MR is dit jaar enthousiast van start gegaan. Donderdag 22 September is onze eerste vergadering geweest en
de voorbereidingen voor het komende schooljaar zijn al in volle gang.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat op dit moment uit twee ouders en 1 teamlid. Namens de ouders zijn dat
Barbara Diemen (secretaris) en Danja Rijnbeek (voorzitter). Het team wordt vertegenwoordigd door juf Kelly van groep
7/8. Wij zullen ons straks aan u voorstellen.

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Omdat Suzan (directie) er iedere vergadering bij is als adviseur houden we
de lijntjes kort en kunnen beslissingen snel genomen worden. De MR bespreekt met het schoolbestuur verschillende
onderwerpen zoals het schoolplan, de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid, de formatie, vakantieroosters, maar ook de
situatie rondom Corona en het thuisonderwijs zijn geëvalueerd tijdens onze vergaderingen.
Van de MR wordt ook bij meerdere zaken om advies of instemming gevraagd. Bijvoorbeeld als het gaat om de
begroting, nieuwe leermethodes, studiedagen, onderwijskundige doelstellingen of als er nieuw personeel wordt
aangenomen.

De ouder geleding van de MR vertegenwoordigd in principe de ouders van onze leerlingen. Het is voor ons van belang
om te weten hoe u als ouder een en ander ervaart op school. Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen
door ons aan te spreken of stuur uw mail naar: medezeggenschapsraad@gerardusmajella-cabauw.nl

Tot slot willen wij ons nog in het kort aan u voorstellen.

Mijn naam is Danja Rijnbeek en ik vertegenwoordig de MR nu al een aantal jaar. Dit wordt mijn tweede jaar als
voorzitter.
Ik ben de moeder van Morris Rijnbeek uit groep 7. De koers die is ingezet voor de het behoud en het verder
ontwikkelen van de positieve resultaten en ontwikkelingen die we op dit moment doormaken, motiveren mij om ook dit
jaar nauwlettend met de school mee te kijken.

Ik ben Barbara Diemen, moeder van Elise (groep 7) en Bram (groep 6). Ik ben 2 jaar geleden bij de MR ingestapt. Als
MR-lid wil ik een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school. Daarnaast vind ik het belangrijk om
betrokken te zijn en om mee te kunnen praten.
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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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