
 

Nieuwsbrief                    

Start nieuwe schooljaar      
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al op. Fijn dat we alle 
kinderen weer gezond en wel konden begroeten. Zoals de meesten van u 
weten een bijzonder schooljaar: de Gerardus Majella bestaat dit jaar 

namelijk 100 jaar! Wat mooi om te zien dat onze school nog steeds een 
belangrijke plek inneemt binnen de Vaassense gemeenschap. Een school 
om trots op te zijn! Later in het jaar gaan we dat uitgebreid vieren. We 
hopen er met elkaar weer een mooi jaar van te maken! 
 

Informatie/communicatie   
In de laatste nieuwsbrief van het afgelopen schooljaar heeft u kunnen lezen 
dat wij onze communicatie en de samenwerking met ouders verder willen 
verbeteren. Een onderdeel hiervan is de informatieavond. Deze wordt voor  
de kleuters gehouden op 11 september (VANAVOND!), voor de groepen 3 
t/m 8 op 18 september. Wij hopen dat u allen gebruik zult maken van deze 

gelegenheid.  
 
Op 16 oktober kunt u ’s middags om 13.00 uur aansluiten bij de 
Klankbordmiddag om ideeën en suggesties neer te leggen.  
 

Tenslotte kunt u sinds vorige week de belangrijkste items uit de 

jaarkalender ook op de Parro-app bekijken. Diegene die niet over deze app 
beschikken kunnen de informatie ook vinden op onze site in de jaarkalender 
of in de Evenementen Agenda. 
 

Lets Clean Up the Mess  
Vóór de zomervakantie zijn we op school begonnen met het scheiden van 
PMD-afval. De leerlingen zijn erg enthousiast aan de slag gegaan in de 
klassen en doen goed hun best. In week 41 staat de eerste grote 
schoonmaakactie gepland met groep 6/7/8. Zij gaan afval prikken en 
opruimen in de wijk rondom de school. Komend schooljaar zal er blijvende 
aandacht zijn voor schoonmaakacties rondom de school en het scheiden 

van PMD-afval in de klassen. 
 
De 1e gezamenlijke opschoonweek 2019 zal worden afgesloten met twee 
concerten in de Grote Kerk in Epe. Dit is een benefiet concert om gelden op 
te halen voor het kunstwerk voor de Hagedoorns Plaatse, voor komende 

schoonmaakacties en voor nieuw uit te zetten vlinder bermen/stroken in de 
gehele gemeente Epe.  

Aangezien er plaats is voor 250 mensen per concert : VOL IS VOL. 
 
Studenten van CIBAP Zwolle hebben decorstukken gemaakt voor dit 
concert. Vrĳdag 11 en zaterdag 12 oktober 2019, GROTE KERK EPE  
19:30 uur (kerk open 19:00 uur) 
 

 

 

 
 

Agenda  

14 september                    

Informatieavond groep 1 en 2                                    

18 september                         

Informatieavond groep 3 t/m 8 

23 september                                

MR vergadering  

24 september                                            

Schoolreis  

25 september                       

Roefelmiddag groep 6 t/m 8 

1 oktober                                                  

GMR vergadering   

7 oktober                                             

PO-VO avond 

AC vergadering 

8 oktober                                                

PO-VO avond   

9 oktober                                              

Open dag  

Juf Marian jarig  

14-18 oktober                       

Godly Play week  

16 oktober                      

Klankbordmiddag            

17 oktober                                 

Juf Jet jarig    

18 oktober                        

Speelgoedochtend groep 1 en 2 

21 t/m 25 oktober                                   

Herfstvakantie 

 

 



 
Nieuwe intern begeleider     
Vanaf dit schooljaar neem ik (Sven van der Worp) de taken van intern begeleider op me. Naast het lesgeven aan 
groep 8 op maandag, dinsdag en woensdag ben ik op donderdag en vrijdag buiten de klas te vinden. Als intern 

begeleider houd ik me bezig met zaken als: 

 
· Leerlingenzorg; 
· Leerkrachtenbegeleiding; 
· Leeropbrengsten; 
· Ontwikkelingen op onderwijsgebied; 
· Lesaanbod; 
· Kwaliteit van onderwijs; 

· Samenwerking met andere instanties. 
 
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging. Wel ben ik blij dat ik deze functie kan combineren met het lesgeven op 
maandag, dinsdag en woensdag. Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Dit kan via de mail: 
ib@gmajella.nl, of telefonisch. 
 
 

Verkeerssituatie  
De verkeerssituatie rondom de school is gewijzigd. In de praktijk bleek dat, door de toename van ons 

leerlingenaantal, de verkeersdrukte rondom de school toenam. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor onze 
kinderen maar ook de doorgang voor politie en brandweer belemmeren. De gemeente heeft daarom een stop- en 

parkeerverbod rondom de school ingesteld. Vóór de zomervakantie heeft u de gewijzigde situatie al in onze 
nieuwsbrief kunnen lezen. Voor diegene die dit ontgaan is nogmaals de nieuwe situatie. Als tip willen wij hier nog 
aan toevoegen dat u uw auto zou kunnen parkeren bij de kerk en het paadje tussendoor kunt nemen. En wellicht 
is het handig om zoveel mogelijk op de fiets te komen. 
 
 

1) Parkeerverbod en stopverbod Boxhofstede ter hoogte van de scholen 

Ten behoeve van de verkeersveiligheid aan de Boxhofstede, geldt een permanent verbod om stil te staan 
aan de zijde van de school (tussen Mettenboschstede en de Langestede). Aan de overzijde van de 
Boxhofstede (tussen de huisnummers 20 en de Cromme Ackerstede) geldt een parkeerverbod van 
maandag tot en met vrijdag van 8.00-16:30 uur. Hier mag dan niet worden geparkeerd, maar alleen 
worden stil gestaan om kinderen direct te laten in- of uitstappen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De politie en gemeentelijke handhavingsambtenaren (BOA’s) zien toe op naleving van het parkeer- en stopverbod. 

 
2) Parkeerplaatsen Boxhofstede (tussen Cromme Ackerstede)  
Voor het halen en brengen van de schoolkinderen met de auto zijn 10 extra parkeerplekken gerealiseerd aan de 
Boxhofstede ter hoogte van het grasveld (tussen de zijwegen met de Cromme Ackerstede).  Ouders die hun 
kinderen met de auto brengen en meelopen naar school dienen gebruik te maken van de nieuw gerealiseerde 
parkeerplekken. Hiermee ontstaat er een rustiger en verkeersveiliger situatie ter hoogte van de scholen voor de 
lopende en fietsende schoolkinderen. 

 

Legenda 

  E2 verbod om stil te staan 

  E1 parkeerverbod 

  Onderbord ma-vrij 8:00-16:30 

uur 

 

 

 

Parkeerplekken voor 

halen en brengen  



Daarnaast kan er worden geparkeerd op de parkeerterreinen aan de zuidzijde van de Boxhofstede. Aangezien een 
aanzienlijk deel van de bewoners op de haal- en brengtijden niet aanwezig is,  is hier ruimte beschikbaar om te 
parkeren. Van daar af kunnen de schoolkinderen lopend van/naar school worden gebracht. Ook dit bevordert de 
verkeersveiligheid. 

 

 

 
 

Mogelijkheden om te parkeren 
 
3) Halen en brengen: lopend en met de fiets 
Daarnaast willen we de basisscholen binnen onze gemeente en ook de ouders stimuleren om zoveel als mogelijk 

de schoolkinderen op de fiets of lopend naar school te brengen. Dit is een duurzame, gezonde en bovenal 
verkeersveilige wijze van halen en brengen. Dit jaar willen we als gemeente nadenken op welke wijze we ouders 
(nog meer) kunnen stimuleren om de kinderen lopend of met de fiets naar school te brengen. 

 
 
 

Meer kinderen op de fiets naar school  
Meer kinderen op de fiets naar school: de Fietsersbond ziet niets liever. 
Fietsersbond Epe laat de campagne ‘Het Fietsende Schoolkind’ daarom één van 
de items zijn tijdens de Culturele Pleinmarkt op zaterdag 14 september in het 
centrum van Epe. Ouders kunnen in de tent van de lokale afdeling een 
‘Fietsbelofte’ ondertekenen. Daarmee beloven zij dat hun kind(eren) minimaal één keer per week op de fiets naar 
school gaan. Of dat zij zelf hun jonge kinderen op de fiets naar school brengen. 

 
Teun Mulder, meervoudig Wereldkampioen als baanwielrenner en deelnemer aan liefst 4 Olympische Spelen waar 
hij medailles in de wacht sleepte, zal tijdens de Pleinmarkt als vader van zijn dochtertje de Fietsbelofte 
ondertekenen. 

 
Kinderen hoef je zelden te motiveren op de fiets te gaan. Fietsen geeft hun een gevoel van zelfstandigheid en 
vrijheid. Het zijn meestal de ouders die voor het gemak van de auto kiezen. Zonder begeleiding hun kinderen naar 

school laten fietsen durven zij niet aan, tegen zelf meefietsen zien ze op. De campagne ‘Het Fietsende Schoolkind’ 
wil kinderen en hun ouders bewust maken van het feit dat fietsen naar school niet alleen leuk, maar ook slim, 
gezond, duurzaam en leerzaam is. 
 
Op onderstaande site vindt u meer informatie over de actie en kan ook materiaal worden gedownload. Zie 
https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsennaarschool/hetfietsendeschoolkind/ 

 

 
 

P 
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.fietsersbond.nl.s3.amazonaws.com%2Fkettingkast%2FFBlogo_liggend_rgb.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fvrijwilligers.fietsersbond.nl%2F2013%2F08%2F01%2Fde-fietsersbond-heeft-een-nieuw-logo%2F&docid=SaxwO_nPUa-Q9M&tbnid=bKYJLfqKigYUBM%3A&vet=10ahUKEwi757Wvv8jkAhVKKewKHVBtBM8QMwhEKAAwAA..i&w=3543&h=1450&bih=911&biw=1280&q=logo%20fietsersbond&ved=0ahUKEwi757Wvv8jkAhVKKewKHVBtBM8QMwhEKAAwAA&iact=mrc&uact=8


 
Roefeldag Vaassen  
Op woensdag 25 september a.s. vindt voor de 5e keer de Roefeldag plaats. De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 
kunnen zich hier in groepjes of alleen voor inschrijven. 

De inschrijving start vrijdag 13 september a.s. om 16:00 u. De ervaring leert dat de plaatsen snel vol zitten, 

dus wees er snel bij om teleurstelling te voorkomen!! 
Een groepje kan gevormd worden door 4 à 5 kinderen en 1 begeleider. Het is niet de bedoeling dat er jongere 
broertjes/zusjes meegenomen worden.   
Na het roefelen is er i.v.m. het 5 jarig jubileum in De Koekoek nog een leuke en lekkere verrassing.    
 

 
Nieuws uit de Franciscus Clara Parochie   
Even voorstellen 
Mijn naam is Mariska Litjes. Al enige jaren werk  in de Emmaüsparochie Apeldoorn aan het 

speerpunt Kind en Kerk. Tevens kom ik op de katholieke scholen als verhalen verteller met de 
Godly Play methode. Sinds enige tijd is mijn aanstelling uitgebreid naar de Franciscus Clara 
parochie en kom ik ook op de katholieke scholen in het gebied van de Franciscus Clara 
parochie met dit Bijbelverhalen project. Ook voor aankomend jaar zullen uw kinderen daar 
weer verhalen van horen. Daarnaast probeer ik het kinderwerk weer op de kaart te zetten 
door naast het reguliere aanbod nieuwe initiatieven te ontwikkelen zoals de meespeelvieringen 

voor peuters en kleuters. Wilt u weten wat Godly Play inhoudt: kijk dan op www.godlyplay.nl . 

 
Franciscus & Clara dag: Programma voor de kinderen 
Gezinsviering 
6 oktober is er de jaarlijkse parochiedag. Er is voor kinderen van alles te doen en te beleven.  
Om 10.00 uur is er in de H. Martinuskerk in Twello een feestelijke gezinsviering. Het thema van de Franciscus 
&Clara dag is: Zorg voor de Schepping.   

 
NIEUW: Meespeelviering voor peuters en kleuters 
De allerkleinsten kunnen tijdens de gezinsviering op 6 oktober naar een speciale meespeelviering 
voor peuters en kleuters in De Klepel. We beginnen samen in de kerk en gaan vervolgens naar hun 
eigen viering. Daar gaat de schatkist open, zingen we liedjes luisteren we naar het verhaal over hoe 
een klein zaadje een groot verschil maakt en gaan we aan de slag met papieren vogels. Dan komen 
we weer terug in de gezinsviering en sluiten we samen af? Kom je mee spelen?  

 
 

 
Gezocht: kinderen met spierballen! 

Ben jij sterk? Kun jij helpen met het planten van een boom? Dan hebben wij jou nodig! 
Na de viering gaat Pastoor Hermens samen met de kinderen een boom planten in de tuin.  

Zo maken we samen de wereld een beetje groener! 
Workshops voor kinderen 
Vanaf 12.00 uur is er voor alle kinderen een workshop in de Martinusschool. We gaan zaaien en planten, tekenen 
en schilderen. 
  
Tentoonstelling- De Schepping 
Als jij de Schepper zou zijn, hoe zou jouw wereld er dan uit zien?  

Groep 8 van de Martinusschool gaat op 19 september n.a.v. het Godly Play verhaal over de 
Schepping met deze vraag aan de slag. Ze zetten hun ideeën over de aarde en hoe deze is of zou 
moeten zijn met verf neer op schilders doeken. Hiervan wordt een expositie gemaakt die in de 
kerk zal hangen en voor iedereen te bezichtigen is.  
 
Eerste communie en Vormsel 2020 
Binnenkort starten de eerste voorbereidingen voor het Vormsel en de Eerste communie.  

Kinderen van groep 4 en groep 8 die bij ons bekend staan krijgen een uitnodigingsbrief. Door verhuizing of andere 

oorzaken bereiken we niet iedereen. Wilt u kind de communie of het vormsel doen dan bent u welkom op de 
ouderavonden: 
11 oktober 2019: 19.00 uur ouderavond Vormsel.    
Vormsel viering is op 14 maart 19.00 uur in Twello 
10 januari 2020: 19.00 uur ouderavond Communie.  

Eerste communieviering is op 19 april om 10.00 u in Twello 
 
Catechese voor kinderen van 7 tot 12 jaar 
In Epe komen op zes zondagen per jaar een groep kinderen bij elkaar om kris kras door de Bijbel te reizen en zo 
allerlei dingen te ontdekken over de verhalen. Naast Bijbelverhalen leren de kinderen ook over heiligen zoals 
Franciscus, Sint Maarten of Sinterklaas. De catechese vindt nu nog plaats in Epe, maar staat open voor alle 
kinderen uit de Franciscus Clara parochie. Als kinderen uit andere locaties mee willen doen dan zullen de 

bijeenkomsten verplaatst worden naar Twello. Aanmelden kan via: marjolijne.meuleman@planet.nl. 
 


