Nieuwsbrief

Agenda

Beste ouder(s)/verzorger(s),

13 juli
Afscheidsavond gr. 8

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Een jaar dat
toch zeker weer ‘bijzonder’ genoemd kan worden. Onze kinderen zullen het
zich later vast nog heugen. Sommige dingen uit deze Corona-periode hopen
we snel achter ons te laten, andere dingen hebben ook geleid tot nieuwe
inzichten en flexibiliteit binnen onze school. Over wat we hopen los te laten
en wat we graag willen behouden zullen we u informeren bij de start van
het nieuwe schooljaar.

14 juli
laatste schooldag gr. 8

Ook een bijzonder jaar omdat we alsnog ons (inmiddels) 101- jarige
bestaan als school hebben kunnen vieren. Op aangepaste wijze, dat wel,
maar zeker niet minder feestelijk. De feestcommissie heeft er iets moois
van gemaakt. We willen iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen
hartelijk bedanken voor de inzet! Het was onvergetelijk!
We gaan dit schooljaar ook afscheid nemen van juf Hanny. Vele jaren is zij
aan onze school verbonden geweest. Een aantal ouders van onze leerlingen
heeft zelf ook nog les gehad van juf Hanny. We zullen haar zeker gaan
missen!
Volgend schooljaar zult u naast het vertrouwde team ook twee nieuwe
gezichten zien. Het gaat om Kim Glass en Anneke Molenkamp. Anneke gaat
hoofdzakelijk de ondersteuning doen in de groepen 3 en 4. Kim zal lesgeven
bij zowel de kleuters als in groep 3. Op woensdag zal zij ondersteuning
bieden in de verschillende groepen. We heten beiden van harte welkom!
Verderop in deze nieuwbrief stellen zij zich aan u voor.
Tenslotte willen we iedereen bedanken voor het meedenken en meehelpen
en voor de support die wij hebben mogen ontvangen van jullie als ouders.
Alleen kunnen we het niet! Nogmaals dank daarvoor. We wensen jullie
allemaal een hele fijne zomervakantie en hopen op 30 augustus iedereen
uitgerust en gezond weer op school te zien.
Ingeborg Harleman

16 juli
Speelgoedochtend gr. 1/2
19 juli t/m 27 augustus
Zomervakantie
30 augustus
Eerste schooldag

Verzuim

Afgelopen jaar hebben wij het verzuim, naast alle Corona-perikelen, zien toenemen. Juist nu leerlingen minder
onderwijstijd hebben gehad is het belangrijk dat wij de tijd die we hebben zo goed mogelijk inzetten. Komend
schooljaar zullen wij extra ondersteuning bieden. Wij doen ons uiterste best om ieder kind volgens zijn of haar
eigen ontwikkelingslijn te laten groeien. We hebben uw hulp daar echt bij nodig! We willen u dan ook vragen geen
onnodig verlof op te nemen en niet buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit heeft zowel op het
leerproces als het groepsproces invloed. We verzoeken u om tandarts en doktersafspraken zoveel mogelijk vóór of
na schooltijd af te spreken.
Helaas zien we ook dat het aantal ziekmeldingen is toegenomen. Komend schooljaar zullen we in samenspraak
met de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en CJG gaan kijken of wij ondersteuning kunnen gaan bieden aan
gezinnen waarbij een bovenmatig verzuim te zien is. We hopen hierdoor het verzuim te kunnen verminderen.

Bag2School

Op 28 oktober houden we weer een kledinginzameling voor Bag2School. Bewaart u uw kleding
etc. weer voor ons? De opgehaalde kilo’s leveren ons een mooi bedrag op. In het nieuwe
schooljaar krijgt u van ons meer informatie over de inzameling. Alvast dank voor uw
medewerking!

Even voorstellen

Beste kinderen en ouders van de Gerardus Majella,
Ik ben Kim Glass. Volgend schooljaar kom ik hier op school werken. Daar heb ik veel zin in! Afgelopen dinsdag
was ik al even op school om kennis te maken met de kinderen die ik les ga geven. Ik geef ruim 17 jaar les. Op dit
moment werk ik nog op de Zevensprong in Apeldoorn, waar ik 16 jaar met veel plezier heb gewerkt. Ik ben toe
aan een nieuwe uitdaging en die hoop ik op de Gerardus Majella te vinden.
Ik ben getrouwd met Glen en heb 2 kinderen, Linsey (12) en Owen (10) en woon in Apeldoorn. Ik hou van
spelletjes spelen met het gezin, gezellige avonden met vrienden en lekker wandelen. Ik wens jullie allemaal alvast
een fijne zomervakantie. En hoop jullie in goede gezondheid na de vakantie (hopelijk) 'live' te treffen.
Groet,
Kim Glass
Basisschool Gerardus Majella is voor mij niet onbekend. Ruim 15 jaar geleden ben ik mijn
loopbaan als groepsleerkracht hier gestart. Vervolgens heb ik, tot 2 jaar geleden, op De
Krugerstee in Vaassen gewerkt in diverse groepen. En vanaf aankomend schooljaar ben ik 'terug'
op de Gerardus Majella en zal ik m.n. ondersteunende taken in groep 3 en groep 4 gaan vervullen.
Ik heb erg veel zin in de werkzaamheden en ik kijk er naar uit de kinderen en u te ontmoeten!
Naast mijn baan ben ik moeder van 3 dochters en ben ik getrouwd met Jeroen. Wij wonen in Apeldoorn.
Mijn werkdagen zullen op maandag, donderdag en vrijdag zijn.
Graag tot ziens, in en om de school!
Hartelijk groet,
Anneke Molenkamp

Werk jij mee in de GMR?

Vind jij strategie interessant? Wil je graag weten welke keuzes er voor alle basisscholen
van de Veluwse Onderwijsgroep worden gemaakt? Zou je er zelfs invloed op willen
hebben? In dat geval is de GMR dé plek om te zijn; de Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad.
In deze medezeggenschapsraad op bestuurlijk niveau heb je het recht te adviseren en
soms ook om in te stemmen met keuzes op het gebied van financiële zaken, personele
zaken, huisvesting en samenwerking, maar natuurlijk ook onderwijs technische zaken. Daarnaast ontwikkelt de
GMR ook eigen initiatieven die bij de algemene directie onder de aandacht worden gebracht en kan over alle
thema’s informatie opvragen. Je bent echt de sparringpartner van de algemene directie.

Aan de GMR nemen vier ouders en vier personeelsleden deel. Er zijn verschillende bijeenkomsten per jaar, waarin
ook de afstemming met de MR-en van de scholen en de verbinding met de RvT wordt vormgegeven. Ieder lid van
de GMR is contactpersoon van twee school MR-en en draagt zorg voor goede communicatie tussen de MR en GMR.
Je hoeft als GMR lid geen expert te zijn op het gebied van strategie of één van de andere thema’s, al mag dat
natuurlijk wel. We zoeken vooral mensen die bereid zijn zich er verder in te verdiepen en die plezier beleven aan
de rol van sparringpartner. Uiteraard is er de mogelijkheid om daarin verder geschoold te worden.
Interesse?
Wil jij graag op deze manier bijdragen aan het onderwijs binnen de Veluwse Onderwijsgroep, laat het dan uiterlijk
in week 27 weten aan Anita de Graaf-Wijngaards via a.wijngaards@veluwseonderwijsgroep.nl
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met bovenstaand mailadres. Zie de bijlage van deze nieuwsbrief
voor verdere informatie over o.a. de taken van een GMR-lid.

Kinderen &
alcohol, alcoholvrij bier, roken

In de bijlage vindt u tips en adviezen van Iris, GGD en Tactus t.a.v. het gebruik van
alcohol, alcoholvrij bier en roken bij/door kinderen.

