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Weekkaart maandag 2 — vrijdag 6 maart 2020 

WEEKKAART 
2 MAART 2020 - 
6 MAART 2020 

 

 
Europaweg 149 

7766 AE Nieuw-Schoonebeek 
0524- 541 403 

directie.gerardusmajella@catent.nl 

DINSDAG 3 MAART 2020 
Groep 1-2: biebboeken ruilen 
Vanmiddag is er een teambijeenkomst 

WOENSDAG 4 MAART 2020 
Groep 3 en 4: biebbus 

DONDERDAG 5 MAART 2020  
Vanmiddag is er een teamvergadering 

VRIJDAG 6 MAART 2020 
 

 Bijzonderheden/aankondigingen 
 
Leerlingenraad: We vinden de mening van de kinderen (net als de mening van ouders) belangrijk voor onze 
organisatie en ons onderwijs. We willen daarom samen met de kinderen op zoek naar nieuwe ideeën of situaties die 
verbetert kunnen worden. Daarom gaan we binnenkort een leerlingenraad opstarten. De leerlingenraad zal tijdens 
speciale vergaderingen punten bespreken die ze namens de kinderen inbrengen (bijvoorbeeld: afval scheiden, 
schoolregels, tevredenheid en goede doelen). Vanuit het onderwijsteam zit juf Linda Groeneveld bij deze vergade-
ringen. Haar rol is coachend, want de kinderen zullen zelf de vergadering voorzitten en maken aantekeningen/
notulen. De kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen binnenkort solliciteren om in de raad te komen. Vanuit elke groep mo-
gen twee kinderen deelnemen. 
 
Hulplijst: Er is tot onze spijt iets fout gegaan met het verwerken van de ouderhulplijsten. Door de fouten in 
de lijst hebben we geen goed overzicht welke ouders we voor de verschillende activiteiten kunnen benaderen. De 
komende tijd zullen jullie af en toe een opgavebriefje ontvangen van verschillende activiteiten. De kinderen hebben 
onlangs een briefje ontvangen over de schoolreis. Onze excuses voor het ongemak.  
 
Hoofdluiscontrole: Op 2 maart a.s. worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 
 
Theaterlessen: Vanaf 10 maart zullen de kinderen op dinsdagen theaterlessen krijgen. We hebben ervoor 
gekozen om deze lessen onder begeleiding van een specialist zelf te geven. De begeleidster vanuit de Kunstbewe-
ging zal ons helpen om steeds betere lessen te geven. Vorig schooljaar hebben we dat op dezelfde wijze gedaan.  
 
Schoolplan: In ons schoolplan 2020-2022 hebben we een aantal speerpunten/doelen staan. We gaan de komen-
de drie jaar werken aan deze doelen. In het kort is onze visie: Op de Gerardus Majella school willen we samen met 
anderen dat het kind eigenaar is in een prettige omgeving. Er wordt (voor alle Catent scholen) een poster gemaakt 
met de doelen/speerpunten erop. Ben je nu al nieuwsgierig naar ons schoolplan, dan kun je hem opvragen bij Linda 
Groeneveld. Ondertussen is het schoolplan goedgekeurd door de MR en het bestuur van Catent.  
 
DOEKOE: Vanaf vrijdag 13 maart kan je DOEKOE punten sparen bij de COOP in Weiteveen voor onze 
school. De punten die gespaard worden kunnen we gebruiken om sport– en spelmateriaal te kopen. We hopen dat 
jullie ons willen helpen! 
 
Wist u dat... 
… er achter de schermen hard gewerkt wordt aan de nieuwe website? Alle informatie is ingeleverd en foto’s worden 
gemaakt nu de klassen geschilderd zijn. Over een paar weken hopen we dat het online staat.  
… er in de bijlage van de e-mail extra informatie over groep 1-2 staat?  

MAANDAG 2 MAART 2020 
Hoofdluiscontrole 


