
 

Nieuwsbrief                    

Onderzoek DUO   
Deze maand hebben we de uitslag gekregen van het oudertevredenheids 
onderzoek dat is gedaan onder de ouders van de Gerardus Majella. 
Van de 110 ouders die een uitnodiging hebben ontvangen hebben 

uiteindelijk 52 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 
47%.  
Blij zijn we met de uitkomst dat 90% van de ouders, die mee hebben 
gedaan, tevreden is over onze school. 
Vooral de leerkrachten/directie, sfeer, veiligheid en het gegeven onderwijs 
worden als  sterke punten  genoemd. Aandachtspunten zijn: communicatie 

en de schoolomgeving. Met name wordt de verkeersveiligheid om de school 
genoemd en missen ouders een informatieavond. De binnen het onderzoek 
genoemde opmerkingen worden allemaal bekeken en hier zal waar mogelijk 
actie op worden ondernomen.  
 
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/12056/1084/Katholieke-
Basisschool-Gerardus-Majella/Oudertevredenheid 

 
 

Spelletjesochtend kleutergroepen   
Op woensdagochtend 6 maart a.s. organiseert ‘De raad van Wijze Moeders’ 

een spelletjesochtend voor de kleuters. Om 08:30 uur wordt er gestart met 
diverse spellen, waaraan de kinderen samen met een begeleider deel 
kunnen nemen. Het zou erg leuk zijn als ieder kind begeleid wordt door een 
ouder, opa, oma of ander familielid. Het is nl. de bedoeling dat de spellen 
gezamenlijk worden gespeeld.  
Na de spelletjes is er voor de volwassenen gelegenheid om een kopje 
koffie/thee te drinken en is er de mogelijkheid tot gesprek. 

 
Heeft u vragen aan één van de Wijze Moeders spreekt u ze dan gerust even 
aan.  De raad bestaat uit Annemarie Veenstra, Kim Steunenberg, Roewela 
Descendre en Ipek Nijman. 
 
Wij rekenen op een grote deelname op 6 maart. Graag tot dan! 
 

Informatieve folders  
In de hal bij de hoofdingang liggen diverse folders die u informatie geven 

over diverse onderwerpen. Voelt u zich vrij deze mee te nemen als een 
onderwerp uw interesse heeft. 

 
- Kindpakket (vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreis of 

verjaardag) 
- Project Stop Kinderarmoede (samenwerkingspartner van Stichting 

Kinderen van de Voedselbank) 
- Kindvriendelijke surfsleutel (veilig op social media) 

- Magazine Stichting Veilig Onderwijs (diverse onderwerpen over 
veiligheid binnen het primair onderwijs) 

 

 
 

Agenda  

28 januari                                 

AC vergadering  

11 februari                              

studiedag team, alle leerlingen vrij  

15 februari                               

rapport mee naar huis  

18 – 21 februari                               

deze week 10-minuten gesprekken 

21 februari                             

speelgoedochtend kleuters 

22 februari                         

Carnaval, alle leerlingen vrij vanaf 

12:00 uur  

25 februari t/m 1 maart                   

voorjaarsvakantie  

4 maart                                   

leerlingen groep 1 t/m 3 vrij  

6 maart                                          

luizencontrole  

Spelletjesochtend bij kleuters 

08:30-10:00 uur  
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Even voorstellen    
 
Mijn naam is Lyzet Groot Beumer en jullie hebben mij misschien al eens zien lopen school. Sinds 
september ben ik iedere woensdag aanwezig op deze school om de dyslexiebehandelingen te 

verzorgen. Dit doe ik met een speciaal voor dyslectische kinderen ontwikkeld 
behandelprogramma: Skribbel. Dit is een online behandelprogramma waarbij kinderen op een 
speelse manier het lezen en het spellen gaan oefenen. Het werken op deze school bevalt mij erg 

goed. 
 
 

 
Ik ben Julia Steunenberg, 27 jaar en woon in sindskort weer in Vaassen. Vroeger heb ik zelf ook 
op de Gerardus Majella gezeten en vind het erg leuk om weer terug te zijn als extra 
ondersteuning voor de kinderen. Ik ben het meest te vinden bij groep 1/2. Mijn hobby's zijn: 
tekenen, schilderen, gitaar spelen en kringloopwinkels afstruinen. 

Ik hoop mee te kunnen werken aan een leerzame maar ook gezellige tijd op de Gerardus 
Majella. Mochten jullie nog meer van mij willen weten dan mogen jullie dat altijd aan mij 
vragen.  
 
 

 

 
Ik ben juf Annemarie en werkzaam binnen de Veluwse Onderwijsgroep. In de komende 
maanden kunt u mij ‘s ochtends tegenkomen binnen school. In overleg met de juf of meester 

van de groep help ik kinderen die het nodig hebben individueel met hun taken en eventueel 
extra werk.  
 
 

 

 

Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk Werker     
 

Graag brengen wij nogmaals onze schoolmaatschappelijk werker, Fia van den Pol, onder uw 
aandacht.  
 

Gedurende de jaren dat kinderen op school zitten, kan er in het gezin of omgeving van het kind 
van alles gebeuren. Ouders, kinderen en leerkrachten komen soms voor vragen te staan 
waarmee ze soms geen raad weten, bijvoorbeeld pestgedrag of gepest worden, depressieve 

gevoelens, problemen op school of in de thuissituatie, opvoedingsvragen, het overlijden van een 
dierbare in het gezin of familie, (dreigende) echtscheiding, de vorming van een nieuw gezin na 
echtscheiding, ontwikkelings-en gedragsproblemen.  
 

Het Schoolmaatschappelijk Werk biedt lichte vormen van psychosociale hulp, advies en ondersteuning aan ouders 
en kinderen waar deze aanvullend is op de ondersteuning en zorg die de scholen zelf kunnen bieden. De optimale 
ontwikkeling van het kind staat daarbij altijd centraal. Het kan ook zijn dat u gewoon even met iemand wil praten 

over uw kind, u bent altijd welkom! 
Het Schoolmaatschappelijk Werk kan teamleden van scholen ondersteunen door specifieke kennis in te brengen 
over wat een gezonde, psychosociale ontwikkeling van een kind is en kan tevens helpen bij verwijzing en 
coördinatie naar speciale en geïndiceerde vormen van zorg. Dit kan ook gaan om niet-school gerelateerde 
problemen. 
Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker de samenwerkingsrelatie en communicatie bevorderen tussen 

kind, ouders en school. 
 

Fia is iedere oneven week op donderdagochtend bij ons op school, van 08:15 tot 09:15 uur.  
U bent dan hartelijk welkom, loop gewoon naar binnen, er staat een kopje koffie voor u klaar! 
U mag Fia ook bellen als de donderdag geen geschikte dag is om langs te komen. 
 
Fia van den Pol  

Schoolmaatschappelijk Werk Vérian, tevens kernpartner in het CJG Epe 
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag 
Emailadres: fiavandenpol@verian.nl  
Mobiel: 06-52745058 
 
 
 

 



 
 
 

Nieuws uit de AC   
Na de gezellige Kerstperiode liggen alle kerstspullen weer netjes opgeruimd te wachten tot 

volgend jaar. Wij zijn erg blij met de spullen die naar school zijn gebracht zodat ze hergebruikt 
kunnen worden. Ook op school zijn inmiddels de kerstspullen uitgezocht, vervangen en 
aangevuld. Bedankt voor uw bijdrage!! 

 
Meermaals heeft u een oproep ontvangen om uw online aankopen via Sponsorkliks te doen. Daar 
heeft menigeen gebruik van gemaakt want het bedrag dat Sponsorkliks zal uitbetalen aan 
Gerardus Majella groeit!  
U kunt het hele jaar gratis sponsoren via www.sponsorkliks.nl  
 
Dank u wel!! 
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