
 

Nieuwsbrief                   

Bijna vakantie…. 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Een schooljaar dat zeker de 
geschiedenisboeken in zal gaan. Nog nooit hebben we op de Gerardus 
Majella lessen aan halve klassen gegeven, laat staan onderwijs op afstand. 
Voor ons als school was het een pittige opgave om alles in goede banen te 
leiden. Ook voor jullie als ouders is het een heel georganiseer geweest; 

thuisonderwijs vaak in combinatie met eigen werkzaamheden. In deze 
bijzondere periode hebben we echter ook ervaren wat een fijne 
samenwerking er met ‘u als ouders’ was. We hebben veel support 
ontvangen en zijn er trots op dat wij samen met u de schouders eronder 
hebben kunnen zetten. Ondanks de beperkingen hebben we als school 
getracht, waar mogelijk, er een goed schooljaar van te maken. Volgend 
schooljaar hebben we nog een feestje tegoed, we hopen dan alsnog het 

101- jarige bestaan van de school met jullie te 
vieren, we maken er samen een mooi feest van. 
Namens het team wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor jullie inspanningen en support! 
Tenslotte willen we iedereen een hele fijne 

zomervakantie wensen, waar dat ook moge zijn. 
Pas goed op elkaar en blijf gezond! 

 
 

 

Opstart na de zomervakantie  
Nét voor de start van het nieuwe schooljaar krijgt u van ons nadere 
informatie over de Corona maatregelen voor het nieuwe schooljaar.  

 
 

Vakanties en studiedagen 2020-2021 

 
 
 

 

 

Agenda  

 

15 juli                                                   

12:30 u wenmoment in nieuwe 

klas 

17 juli                                        

Speelgoedochtend gr 1/2 

17 juli                                                            

12:00 u: alle leerlingen vrij 

20 juli t/m 28 augustus 

ZOMERVAKANTIE 

31 augustus                                           

Eerste schooldag 

9 september                        

luizencontrole  

17 september                                             

info avond ouders (onder 

voorbehoud)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
De studiedagen van het team zijn gepland op de volgende dagen. Alle leerlingen zijn die dagen vrij. 
 
Donderdag 19 november 2020 
Maandag 25 januari 2021 

Dinsdag 25 mei 2021 
 
Op vrijdag 2 juli 2021 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de voorbereidingen van de reünie op zaterdag 3 juli 2021.  

 

 
Vrijwillige Ouderbijdrage  
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 zal de vrijwillige ouderbijdrage op een andere wijze worden 
geïnd. Middels een uitnodiging via het ouderplatform Parro of de mail ontvangt u aankomend najaar vanuit het 
schooleigen administratiesysteem een verzoek tot het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit kan eenvoudig 

via IDEAL. Ook voor andere incidentele ouderbijdragen bijdragen zal dit systeem worden gehanteerd. 
 
 
 

Oproep AC  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Als activiteitencommissie helpen wij in groepjes van 2 á 3 ouders per activiteit de 
leerkrachten met het organiseren van diverse activiteiten op school: 
 

Sinterklaas, Kerstfeest, carnaval, Pasen, Koningsdag, Koningsspelen, juffendag, afscheid 
groep 8, wandelvierdaagse en schoolreisje. 
 
Aan het eind van dit schooljaar nemen er weer een aantal AC leden afscheid. Daarom zijn 
wij op zoek naar nieuwe AC leden die graag willen helpen bij enkele van deze activiteiten. Naast je hulp bij deze 
activiteiten houden wij ca. 1 keer per maand een vergadering om de activiteiten te evalueren. 
 

Mocht je geen tijd hebben om te helpen bij deze activiteiten maar wil je wel graag iets anders betekenen voor de 
AC? Wij zijn ook op zoek naar een secretaris. Als secretaris zorg je voor de uitnodigingen voor de vergaderingen, 
de notulen van de vergaderingen en hou je de post en mail bij. Voel jij je geroepen? Wij komen graag met je in 
contact! 
Lijkt het je leuk om wat meer betrokken te zijn bij deze activiteiten? Meld je dan aan bij 1 van ons en kom een 
keer kennis maken op onze vergadering. Je bent van harte welkom! 
 

Met vriendelijke groet, Ouders uit de ouderraad: 
Jozephta de Wilde, Kim Steunenberg, Mandy Scholten, Nicole Nijman, Esther Krijgsman, Renate Wiltink en Corine 
Balk 
 
 

Sponsorkliks  
Nog even een reminder inzake Sponsorkliks: 
 
Sponsorkliks is een eenvoudige manier om geld in te zamelen voor de school (aciviteitencommissie) bij uw online 
aankopen. Dit geld wordt gebruikt als aanvulling op de ouderbijdrage voor de activiteiten voor de kinderen. 
Het enige wat u hoeft te doen is uw online aankopen via Sponsorkliks te laten verlopen. De webshop betaalt 

Sponsorkliks een commissie die voor 75% voor onze school is. 
 
U sponsort dus gratis! 
 
Als je op de site van Sponsorkliks de school zoekt en vervolgens de gewenste webshop wordt je doorgelinkt naar 
de desbetreffende webshop waar je je bestelling kunt doen. Alleen in die volgorde krijgt school een commissie van 

het aankoopbedrag. 
 
Vergeet dus niet om eerst http:/sponsorkliks.com/ te bezoeken als u online aankopen doet. 
 

 
Kledingactie  
Na de herfstvakantie is er weer de kledinginzamelactie Bag2School. Verzamel nu alvast uw 
kleding en vraag eventueel familieleden/ buren/ vrienden dit ook voor onze school te doen. 

Ook zij kunnen in de week na de Herfstvakantie hun kleding op school inleveren. Iedere zak is 
geld waard! 
 
Na de vakantie ontvangen de kinderen meer informatie en een zak waarin zij de kleding kunnen inleveren. 



 
 

Verjaardagskalender Daams Molen 

De uitreiking van de verjaardagskalender bij Daams’ Molen is zaterdag jl. goed verlopen. Het was gelukkig droog 
op dat moment en de prijswinnaars van onze school aanwezig waren. 

Er zijn nog kalenders in de verkoop. Ze worden verkocht voor € 5,00 per stuk. Mocht er belangstelling zijn om een 
of meerdere kalenders te kopen, dan kunnen ze besteld worden via info@daamsmolen.nl 
 

Op de achterkant staan de foto’s van de banners. Ook van onze school zijn er kinderen wiens tekening op de 
banner staat. Zie onderstaande foto’s. 
 
De organisatie geeft aan dat de actie om een afdruk van de banners mee te laten drukken spontaan is ontstaan. 
Hierbij is een foutje gemaakt bij de druk. Een van de 10 tekeningen van onze school is dubbel afgedrukt, nl. die 
van Mira, groep 6. Dat houdt in dat er ook een tekening ontbreekt. Bij de originele banners is dit hersteld (zie 
foto), maar bij de kalender kon dit niet meer worden voorkomen. Bij een eventuele herdruk wordt dit uiteraard 

recht gezet. Met excuses van de organisatie naar de betreffende leerling, Jaya uit groep 6. 
 
De tekeningen die in de etalage hangen in het centrum worden eind deze week weer weggehaald. Volgende week 
worden deze op school afgegeven, zodat ze terug kunnen naar de rechtmatige kunstenaar/kunstenares. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Zomersportdag Cialfo  
Op 5 augustus is er een zomersportdag i.s.m. Cialfo voor o.a. kinderen van 8 t/m 12 jaar. Voor meer informatie 
zie bijgevoegde flyer of 
 

https://www.sportpas.nl/epe/sportenvrijetijd/overzicht-aanbod/bekijk/76975/zomersportdag-8-tm-12-jaar 
 
 

Summer Camp Apeldoorn   
Dé leuke en leerzame week voor alle basisschool kinderen (4-11 jaar) geheel in het Engels. 
De Summer Camp locatie Apeldoorn: BergenBosschool, Soerenseweg 105, Apeldoorn 
Datum: 20-24 Juli (eerste week zomervakantie) 
Zie bijgaande flyer. 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
Cultuurplein Noord Veluwe  
Kom jij ook op dansles, muziekles of kunstatelier?  Superleuk om te doen en goed voor de 
creativiteit. Er is bij Cultuurplein Noord Veluwe veel keuze uit tal van instrumenten of 
dansstijlen. Zangles kan ook natuurlijk. Veel leerlingen doen mee met You’ve Got Talent en 

staan te stralen op het grote podium. Werk je graag met je handen om mooie dingen te maken? 
Dan is Kunstatelier echt wat voor jou! Kijk snel op www.cultuurpleinnoordveluwe.nl.  
Iedereen tot 21 jaar heeft recht op een gratis proefles en bovendien krijg je bij inschrijving een 
hip rugtasje! Zowel in de gemeente Heerde als Epe zijn er financiële regelingen zodat iedereen 
kan meedoen. 
 

 
 


