
  

Nieuwsbrief                   

Organisatieontwikkeling  
De Gerardus Majella is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep.                   
Vanaf 1 februari 2020 heeft de Veluwse Onderwijsgroep een wijziging 
doorgevoerd in haar organisatiestructuur. Doel hiervan is dat de school nog 

meer bepalend is m.b.t haar onderwijsinhoud en de 

onderwijsvernieuwingen. De aansturing gebeurt dus meer op niveau van de 
school dan op het niveau van de Stichting. We hebben afscheid genomen 
van de 4 clusterdirecteuren en werken nu met een Stichtingsdirectie van 2 
personen. Dit zijn mevr. Jacqueline Versluijs-Barendrecht en dhr. Gert 
Visser. 

 
Vakantierooster 
Het vakantierooster voor het volgend schooljaar, 2020-2021, is vastgesteld. 
We communiceren dit vast met u zodat u hier met het plannen van 

eventuele vakanties rekening mee kunt houden. Studiedagen en andere 
bijzondere momenten zijn hierin niet opgenomen. Zodra deze bekend zijn  
laten we het u weten.  

 

 
 
Roken op schoolpleinen vanaf augustus 2020 

verboden 
Vanaf het begin van het volgende schooljaar mag er niet meer worden 
gerookt op het schoolplein. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op 
voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. De maatregel geldt voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en 
hbo-instellingen en universiteiten. 
 

Wij hebben u in het verleden al gevraagd op en om ons schoolplein niet te 
roken. Vanaf komend schooljaar geldt er dus een verbod op roken op het 
schoolplein. Wilt u hier rekening mee houden? Alvast dank voor uw 
medewerking! 

 
 

 
 

 

Agenda  

14 februari                         

Rapport mee   

17 februari                                 

Deze week 10-minutengesprekken  

21 februari                                   

Carnaval, alle leerlingen v.a.    

12:00 u vrij  

24 t/m 28 februari                                                

Voorjaarsvakantie  

2 maart                                        

Groep 1 t/m 3 vrij    

4 maart                                                    

Luizencontrole     

16 maart                                           

Week van de Lentekriebels               

MR vergadering 

17 maart                                                 

Juf Trudy jarig   

18 maart                                                

Schoolfotograaf                             

AC vergadering  

19 maart                                     

Kijkmiddag  

20 maart                                 

Schoolfotograaf  

 

 

 

 



 
 

 
Oproep Samenwerkingsverband Zeeluwe  
Vind je goed passend onderwijs belangrijk voor je kinderen en leerlingen?  
Wil je meedenken en meepraten over Passend Onderwijs in onze regio? 
 

Geef ouders en leerkrachten een stem! 
Meld je aan als kandidaat-lid van de OPR (Ondersteuningsplanraad) van 
Zeeluwe!! 
De OPR heeft dringend behoefte aan nieuwe leden; er komen binnenkort 10 
plaatsen vacant. Een goede en voltallige OPR is belangrijk om de stem van ouders en leerkrachten te laten horen. 
Zij staan immers aan de basis van Passend Onderwijs!! 
 

Via http://www.zeeluwe.nl/index.php?id=22 vinden jullie alle informatie over de werkzaamheden van de OPR en 

ook over de compensatie-uren voor leerkrachten en de vergoeding voor ouders. 
 
Namens de OPR, 
Sieb van der Heide                                                                                                                                       
Ambtelijk secretaris OPR 
srvdheide@zeeluwe.nl 

06-86811867 

 
 

Go F(or)IT! 
 

 
 
 
 
Graag brengen wij ‘Go F(or)IT! van het 
CJG onder uw aandacht. Voor meer 
informatie kunt u een kijkje nemen op  

www.cjgepe.nl of contact opnemen met 
het CJG in de gemeente Epe via 
info@cjgepe.nl of 0578-720000.  
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