
 

Nieuwsbrief                   

Ontwikkeling 
Na een welverdiende herfstvakantie hopen we samen met onze leerlingen 
en ouders weer een goede start te maken. Wij hebben dit jaar een aantal 
extra initiatieven genomen om ouders nog meer bij onze school en ons 

onderwijs te betrekken en de communicatie verder te verbeteren. 

Deze week zal in de onderbouw groep 1 t/m 3 de eerste bijeenkomst van 
de Wijze Ouders worden georganiseerd in het kader van ontmoeting. In de 
groepen zullen kinderen samen met hun ouders lampionnen gaan maken, 
zodat ieder kind een eigen gemaakte lampion heeft op 11 november. 
Naast de verschillende communicatiemiddelen die we dit jaar inzetten zijn 
we dit jaar gestart met een klankbordmiddag waarin ouders inhoudelijke 
vragen  kunnen stellen en mee kunnen denken over ons onderwijs. De 

eerste bijeenkomst is goed bezocht. Een aantal vragen uit deze bijeenkomst 
zullen we in deze nieuwsbrief beantwoorden. 
 
Uit het landelijke nieuws blijkt dat veel leerlingen tegenwoordig 
bijlessen volgen. Hoe gaan wij als school hiermee om?  
Wij willen goed onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Wij zien het dan 
ook als taak om binnen onze vermogens aan iedere leerling datgene aan te 

bieden wat nodig is om een goede ontwikkeling te waarborgen. Mocht dit 
niet voldoende zijn dan kunnen leerlingen en ouders in overleg met de IB’er 

kijken naar passende aanvullingen die wij in principe op school aanbieden. 
 
Hoe zorgen jullie dat de uitspraak tijdens de Engelse lessen bij 
kinderen goed is?  

Op onze school zijn alle leerkrachten gecertificeerd om Engels te kunnen 
geven. Daarnaast is bij de Methode ‘Groove me’ een native speaker 
ingebouwd die zorgt voor de correcte uitspraak. Mocht u meer willen weten 
over deze methode dan kunt u kijken op https://groove.me/ 
 
Wanneer moet je kind een PowerPoint kunnen maken voor 
bijvoorbeeld een spreek- of boekenbeurt? Welke rol hebben wij als 

ouders hierin? 
Vanaf groep 5 is het maken van een digitale presentatie bij de spreekbeurt 
verplicht. Op school leren de kinderen in groep 4 onder begeleiding van 
leerlingen van groep 8 hoe zij een presentatie in PowerPoint kunnen maken. 
In het begin van groep 5 wordt het maken van een PowerPointpresentatie 
nogmaals herhaald. Bij andere presentaties dan de spreekbeurt is het 

maken van een PowerPointpresentatie niet verplicht. Ook wordt er vanaf 

groep 4 aandacht besteed aan het werken met Word. 
 
Hoe werkt dat in de Parro-app als ik overdag niet steeds berichtjes 
wil ontvangen? 
Mocht u als ouder vragen hebben over het gebruik en de mogelijkheden van 
de Parro-app dan kunt u deze vinden op: 

https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders 
 
 
 
 
 

Agenda  

1 november                                     

Activiteit Wijze Ouders                    

groep 1 t/m 3                                    

5 november                               

AC vergadering  

11 november                                 

Sint Maarten   

13 november                                               

Studiedag team, alle leerlingen vrij 

18 november                           

MR vergadering  

20 november                                                   

kijkmiddag   

25 - 28 november                                               

10-minutengesprekken  

26 november                                                 

GMR vergadering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Waarom moesten kinderen zelf brood meenemen op schoolreisje? 

Dit jaar is ervoor gekozen om met bussen naar de verschillende locaties te gaan. Hierdoor lag de eigen bijdrage 

hoger dan voorgaande jaren. Om de kosten te beperken is ervoor gekozen om leerlingen hun eigen lunch mee te 
laten nemen.  
 
Waarom is de klankbordbijeenkomst altijd op woensdag? 
In overleg met een aantal ouders is voor deze dag gekozen omdat de meeste ouders deze dag niet werken. 
Volgend jaar zullen we ook naar mogelijke andere dagen kijken. 

 

 
Gerardus Majella 100 jaar – uit het Vaassens Weekblad 

In 2020 bestaat de katholieke basisschool Gerardus Majella 100 jaar. 
Dit heuglijke feit wil de primaire onderwijsinstelling niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan. Het bestuur van de Veluwse Onderwijsgroep, waar 
de Gerardus Majella onder valt, geeft de school alle vrijheid om een 
jubileum te organiseren. Er is een jubileumcommissie in het leven 
geroepen, die bestaat uit José Bonekamp-Mossink, Antoinet van der 
Haar-Klomp, Robert Dijkman en Jan Casteel. Dit comité is inmiddels 

een paar maal bijeen geweest.  
 

Hoe de feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan eruit komen te zien 
wordt nog volop besproken, maar al wel is duidelijk dat een reünie het 
hoogtepunt gaat worden. Het organisatiecomité heeft gemeend de 
datum al vrij te geven om oud-leerlingen vroeg genoeg in de 
gelegenheid te stellen hier al rekening mee te houden. De reünie 
wordt gehouden op zaterdag 4 juli 2020 van 14.00 tot 18.00 uur 
in de huidige Gerardus Majella-school aan de Boxhofstede te Vaassen. 

Er bestaat nu de mogelijkheid zich hiervoor aan te melden, zodat de 
jubileumcommissie kan overzien hoeveel oudleerlingen van plan zijn 
te komen. Voorlopige aanmeldingen kunnen gedaan worden via het e-
mailadres gerardusmajella100@gmail.com. De volgende gegevens 
moeten dan doorgegeven worden: naam, woonplaats en geboortejaar. 
De getrouwde vrouwelijke oud-leerlingen dienen ook hun 

meisjesnaam daarbij te vermelden. Misschien zijn er uit het verleden 
nog leuke anekdotes te vertellen; die zou het organisatiecomité graag 

ontvangen. Ook die kunnen via het genoemde e-mailadres doorgezonden worden. Ongetwijfeld zullen er oud-
leerlingen zijn die niet computer-gericht zijn; deze mensen kunnen zich telefonisch aanmelden 
via het volgende nummer: 06 – 2373 7861. Voor nadere informatie kan men ook dit nummer bellen. 

 
 

Bag2School  
Wat zijn er weer veel zakken met kleding door u ingeleverd, heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage. Hoeveel deze actie heeft opgeleverd zullen wij u in een volgende nieuwsbrief 
laten weten!  

 
 

Nieuwe samenstelling AC 
De AC heeft dit jaar een nieuwe samenstelling. Esther Krijgsman heeft de rol van penningmeester overgenomen 
van Jolanda Vriend. Annemarie Bouwmeester heeft het secretarisschap overgenomen van Marjolein den Besten. 
Daarnaast zijn Corien Balk en Renate Wiltink de AC komen versterken. Welkom allemaal in de 
activiteitencommissie! 

 
Lijkt het u ook leuk om iets meer te doen voor school of vanaf volgend schooljaar aan de AC deel te nemen neem 
dan contact op via ac.gmajella@gmail.com. Op de website kunt u informatie vinden over wat de AC doet en wie de 
leden zijn. 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Nieuws uit de HH Franciscus en Clara parochie   
De meeste ouders van kinderen die in aanmerking komen voor hun eerste 

communie hebben een brief thuisgekregen met een uitnodiging om mee te 
doen met de voorbereiding op de eerste communie. Maar door verhuizingen 
en andere oorzaken is ons adressenbestand misschien niet volledig. Daarom 
deze informatie, via de school van uw kind. 
 
Een aantal jaren geleden heeft u misschien uw kind laten dopen. Een volgende stap om bewust op deze weg 

verder te gaan is deel te gaan nemen aan de viering van de Eucharistie. Uw zoon of dochter is nu op een leeftijd 
gekomen dat zij deze stap kunnen maken. Daarvoor is het van belang dat de kinderen wat leren over het geloof 
(catechese), maar ook om betrokkenheid van u als ouders. 
 
Wij willen u vragen te overwegen of uw zoon/dochter mee zal doen met de voorbereiding op de eerste heilige 
communie. De eerste communieviering zal op 19 april 2020 plaatsvinden in de H. Martinuskerk Twello. 

 
Bij deze nodigen wij u uit voor een Algemene Ouderavond over de Eerste Heilige Communie op vrijdagavond 10 
januari van 19.00 – 20.00 uur in pastoraal centrum De Klepel te Twello. 
 
Deze avond willen wij graag met u ingaan op de betekenis van de eerste communie; op de verantwoordelijkheid 

en participatie van de ouders hierin en uiteraard op een aantal praktische zaken zoals groepsindeling, tijd en 
plaats van de kinderbijeenkomsten en ouderavonden. 

Wij vinden het belangrijk dat in ieder geval één ouder/verzorger bij de algemene ouderavond aanwezig zal zijn. 
 
Wilt u uw kind opgeven voor de voorbereiding en de viering van de 1e H. Communie? Dit kan via de mail: 
secretariaat@franciscusenclara.com 
 
Wij hopen van harte dat uw kind meedoet en dat het een mooi en inspirerend gebeuren zal worden voor uw kind 
en allen die erbij betrokken zijn. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Pastoor Hermens 
Mariska Litjes, medewerkster kindercatechese.informatie/communicatie   
 

 

Uitnodiging  
Kom zwerkballen en pompoenen proeven in Kulturhus Epe - zaterdag 2 november van 12 tot 18 u. 
 

Ben jij een Harry Potter-fan en zou je wel eens op een zelfgemaakte bezem willen stappen om een 
potje zwerkbal te spelen? Nou dat kan! Na het succes van vorig jaar heeft het Kulturhus in Epe 
namelijk besloten opnieuw een Pompoen Potter Party te organiseren. Dit keer is als datum 
zaterdag 2 november uit de hoge sorteerhoed gekomen. 
 
Neem gerust je broertjes, zusjes, vader, moeder, oma en opa mee, want er is voor iedereen wat te 
doen èn te proeven. Zo zijn er onder meer workshops pompoen snijden en pompoenen maken van 

keramiek. Je kunt je laten fotograferen als medeleerling van Harry, Ron en Hermelien, 
toverdranken maken en je kunt pompoenbollen of -soep komen eten of proeven van pompoen sap 
en de volwassenen zelfs van pompoenbier! 
 
De entree bedraagt een euro. De workshops kosten 1,50 euro, en sommigen zijn zelfs gratis zoals je eigen bezem 
maken en zwerkbal leren van echte profs! 
 

Kortom: oefen je toverspreuken en bedenk vast hoe jij  je wilt laten zien op het ‘Zweinstein’ van Epe, want hoe 

meer mensen verkleed komen hoe leuker het is! 


