
 

Nieuwsbrief                    

 

Weer van start  
Na een fijne vakantie zijn wij weer vol enthousiasme gestart met het 
nieuwe schooljaar.  

Dit jaar starten met een project in de hele school: “Media”.  
Bij de kleuters werkten we altijd al met een thema, vorig schooljaar hebben 
we hier in een aantal groepen een start mee gemaakt. Dit schooljaar 

werken we dus met een schoolbreed thema.  
Vanaf groep 4 werken de kinderen binnen het rekenen en taalonderwijs met 
Snappet. Binnen het rekenonderwijs willen we gaan starten met het werken 
binnen verschillende clusters zodat kinderen kunnen aansluiten bij instructie 
op maat. 
 

Jaarkalender   
Op onze schoolsite kunt u allerlei nuttige informatie vinden, waaronder ook 
de jaarkalender. Op deze kalender kunt u zien wanneer er bijzondere 
activiteiten zijn en wanneer er studiedagen zijn. Ook via de Parro-app zullen 
wij u op de hoogte houden van activiteiten binnen de school. 

 

Afscheid  
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van de leerlingen van 
groep 8 en een aantal leerlingen die naar een andere school zijn gegaan. 
Ook Danny Kip gaat dit schooljaar starten op een andere school. Wij 
wensen haar daar veel plezier. 
 

Aanmelding   
Het gaat goed met de Gerardus Majella, veel ouders hebben zich vorig 
schooljaar aangemeld voor een plekje op onze school. Om zicht te blijven 
houden op het aantal plekken dat wij nog beschikbaar hebben willen wij 
iedereen vragen om broertjes en zusjes alvast op te geven. U kunt een 
inschrijfformulier vragen aan de leerkracht van uw kind. Nieuwe ouders 

kunnen contact opnemen met i.harleman@veluwseonderwijsgroep.nl 
 

Afscheid Els Zwetsloot 
Zoals bij de meeste ouders bekend, gaat Juf Els afscheid nemen van onze 

school. Zij gaat genieten van de mogelijkheid tot prepensioen. Deze week is 

juf Els voor het laatst nog dagelijks in onze school te vinden. De vrijdag 
vóór de herfstvakantie zal zij afscheid nemen van de school, ouders en het 
team. Te zijner tijd zult u uitgenodigd worden om juf Els op deze middag 
nog een keer de hand te schudden. 

 
 

 
 

 

 
 

Agenda  

Week van 3 september                      

kennismakingsgesprekken 

AC vergadering 

5 september                                    

luizencontrole  

8 september                                    

juf Rianne jarig  

20 september                             

schoolreisje groep 1 t/m 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Brief calamiteiten   
Deze week hebben alle kinderen een brief meegekregen. Zou u deze voor ieder kind in 

willen vullen en deze weer mee naar school willen geven? 
Bij buitenschoolse activiteiten nemen wij deze altijd mee om u te kunnen bereiken in 
geval van nood. Uiteraard zullen wij zorgvuldig met de gegevens omgaan. 
 

Gebruik beeldmateriaal  
Op verschillende manieren informeren we nieuwe en huidige ouders over het 
onderwijs op onze school. Dit doen we o.a. door middel van het maken van foto’s 
en video’s. Deze opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, 
bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan 
op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter.  
Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een 
poster, brochure of op onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de 
ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Uw toestemming 
geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.  
U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief.  

 

Het kan voorkomen dat ouders zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar 
we vragen ouders terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet of social media. 
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