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MAANDAG 8 JUNI 2020

Opgeladen Chromebook met lader inleveren

DINSDAG 9 JUNI 2020

Vanmiddag nemen we afscheid van juf Regina

WOENSDAG 10 JUNI 2020
DONDERDAG 11 JUNI 2020
VRIJDAG 12 JUNI 2020

Uiterlijk vandaag enquête schooltijden inleveren

Bijzonderheden/aankondigingen
Continu rooster: We zullen tot de zomervakantie de aangepaste schooltijden aanhouden. In overleg met de
MR/SAC hebben we een kleine aanpassing gemaakt in de schooltijden. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn namelijk
vanaf nu de vrijdagen om 12:30 uur vrij. In de bijlage van de e-mail vinden jullie een brief met nog een paar aanpassingen in de organisatie van school i.v.m. de volledige opening.
Enquête schooltijden: Elk gezin (groep 1 t/m 7) krijgen vrijdag of maandag de enquête over de schooltijden
mee. Willen jullie deze zo snel mogelijk invullen en inleveren? We gaan vrijdag 14 juni 2020 de uitslag bestuderen
en de uitslag berekenen. De enquête met begeleidende tekst vind je ook in de bijlage van de e-mail.
Chromebooks en laders inleveren: Vanaf 8 juni mogen de scholen weer volledig open. We verwachten alle
kinderen op school als ze gezond zijn. Vanaf 8 juni kunnen de Chromebooks weer op school blijven. De kinderen
die vrijdag 5 juni op school zijn, kunnen hun Chromebook al achterlaten op school. De andere kinderen kunnen hun
Chromebook maandag 8 juni op school achterlaten. Denken jullie aan de opladers?
Schoolfuif: In de bijlage van de e-mail vind je een bericht over de schoolfuif op 25 juni.
Groep 1-2: De kinderen van groep 1-2 werken de komende tijd aan het thema Papa gaat op pad (Vaderdag).
Vastendoosje: Op 27 februari is er aandacht besteed aan de vastenactie. De kinderen hebben allemaal een
kartonnetje gekregen om daarmee een vastendoosje te maken. Als je het vastendoosje nog hebt staan, dan kun het
inleveren op school.
Wist je dat…
… De nieuwe website online staat? Hier zijn we erg trots op. We zullen de website aan het eind van dit schooljaar
bijwerken, zodat het weer helemaal up-to-date is voor het nieuwe schooljaar. https://www.gerardusmajellaschool.nl/
De foto’s worden nog vervangen door foto’s van onze kinderen.
… Het vakantierooster bekend is? In de bijlage vinden jullie de vakanties en vrije dagen voor het komende schooljaar.
… Er helaas alweer nesten van processierupsen in de eiken zijn ontdekt? Op vrijdag 5 juni worden de nesten weggehaald. We zullen het de komende tijd goed in de gaten houden.
… Juf Ellen in 2020-2021 gaat afstuderen en haar afrondende stage bij ons op school gaat doen?
… Juf Marieke in 2020-2021 nog een paar weken bij ons zal zijn? Haar afrondende stage loopt door tot ongeveer de
herfstvakantie.
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