
 

Nieuwsbrief                   

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
De coronabesmettingen lopen helaas snel op. Vrijdag jl. heeft het kabinet 
daarom nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Voor het onderwijs zijn er 
gelukkig geen specifieke maatregelen genomen. We willen proberen zoveel 
mogelijk activiteiten, wanneer mogelijk en met eventuele aanpassingen, 

door te laten gaan. Wel willen we u vragen extra voorzichtig te zijn als u de 
school in komt. We willen u vragen 1,5 meter afstand te houden en de 
school ‘wanneer dit niet noodzakelijk’ is zo min mogelijk te betreden. Mocht 
u binnenkomen dan vragen we u een mondkapje op te doen. 
  
De volgende regels zijn van toepassing: 

- Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar 

huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag en laat u 

testen.  
- Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school. U kunt 
kijken op de beslisboom https://www.boink.info/beslisboom.  
Hiermee kunt u zelf bepalen of uw kinderen naar school kunnen of 
thuis moeten blijven. Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies 

geldt. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. 
We hadden de hoop dat alles weer zo normaal mogelijk zou gaan verlopen. 
Helaas moeten we de komende maanden toch weer met beperkingen leven. 
En dat juist in de tijd die zich met Sinterklaas en kerst op komst kenmerkt 
door een grote verbondenheid. We houden u via de Parro app op de hoogte. 
Dit vraagt weer veel flexibiliteit om het er beste van te maken.  

 
Verkeerssituatie om de school 

Graag willen we u nogmaals vragen om rekening te houden met de 
veiligheid van onze kinderen. Wilt u zoveel mogelijk lopend of op de fiets 
komen? De verkeerssituatie om onze school zorgt regelmatig voor 
gevaarlijke situaties. We vragen u dan ook met klem om uw auto niet op de 
stoep te zetten of voor de school te parkeren. Kinderen kunnen nog geen 

goede inschatting maken van de risico’s. U kunt uw auto parkeren bij de 
kerk. Hier is parkeerruimte genoeg. 
 
Aanpak van zorgwekkend ziekteverzuim 
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. Dit 

schooljaar zullen wij extra ondersteuning bieden. Wij doen ons uiterste best 
om ieder kind te laten groeien in zijn of haar ontwikkeling. Het is belangrijk 

dat alle leerlingen zoveel mogelijk naar school gaan. 
Voor de toekomst van kinderen is erg belangrijk dat ze dagelijks onderwijs 
volgen. We willen er met elkaar voor zorgen dat iedereen een goede start 
kan maken in de maatschappij. Elke dag naar school gaan is daarbij erg 

belangrijk.  
 
 
 
 
 

Agenda 
  
22 – 26 november                                      

Week van de 10 minutenesprekken 

 

26 november  

Sinterklaasfeest 

 

29 november   

1e Advent   

 
6 december  
2e Advent                                        

 

13 december                                 
3e Advent   
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boink.info/beslisboom


 
 
We verzoeken ouders daarom geen onnodig verlof op te nemen en niet buiten de schoolvakanties op vakantie te 

gaan. Dit heeft invloed op zowel het leerproces als het groepsproces. We verzoeken u om tandarts- en 

doktersafspraken zoveel mogelijk na- of vóór schooltijd te plannen. Mochten ouders of familieleden van onze 
leerlingen zelf afspraken hebben dan is het niet geoorloofd om leerlingen hiervoor eerder of later van/op school te 
halen/te brengen. 
 
Ook buiten de schoolvakanties op vakantie gaan is niet geoorloofd. Op grond van artikel 11  is er wel een mogelijk 
om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan ‘vanwege het specifieke beroep van één van beide ouders’, 
hieraan zijn echter regels verbonden: 

 
a) Het verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het van het schooljaar. 
b)  Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient voornamelijk te worden gedacht aan  

seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen  
tijdens reguliere schoolvakanties, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in de reguliere 
schoolvakanties met vakantie te gaan.  

c) Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties  
tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Dit moet aangetoond worden met een  
accountantsverklaring van een erkende accountant. Slechts het gegeven dat gedurende de 
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.  

d) Organisatorische redenen zijn ook geen reden voor dit extra verlof.   
e) Als de ouder(s) in loondienst zijn hebben zij geen recht op extra verlof voor vakantie.  
f) Afspraken omtrent vakantie(s) is een zaak tussen werkgever en werknemer, waarbij rekening dient te  

worden gehouden met de schoolvakantie(s) van leerplichtige kinderen. 
We vragen u als ouders (mocht u in aanmerking komen voor deze regeling) om in het belang van uw  
kind(eren) hier zo min mogelijk gebruik van te maken!  
 

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. Ieder kwartaal 
zullen we met het Zorgadvies team (ZAT) bij elkaar komen om leerlingen te bespreken waarbij er mogelijk sprake 

is van zorgwekkend (ziekte)verzuim. Mocht er geconstateerd worden dat uw kind te vaak afwezig is dan gaat het 
protocol “Zorgwekkende ziekteverzuim” in werking. Het volledige protocol kunt u terug vinden in onze schoolgids 
via de link: https://gmajella.nl/artikel/lestijden-vakanties-verlof/verlof-aanvragen 
We hopen ouders op deze manier te ondersteunen en het verzuim van kinderen te verminderen. We willen alle 
kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en een goede start in de maatschappij. 
 

 

Bedankt!  
Na bijna 2 jaar gewerkt te hebben als onderwijsassistente, ga ik de Gerardus 
Majella verlaten. Dinsdag 30 november zal mijn laatste werkdag zijn. Ik ga per 

december weer aan het werk in de kinderopvang, waar ik ontzettend veel zin in 
heb. Ik heb ontzettend veel geleerd. En ik ben daar ook erg dankbaar voor. 
 
Bij een nieuw begin hoort, hoe pijnlijk ook, een afscheid. Daarom wil ik u via deze weg bedanken voor het in mij 

gestelde vertrouwen en voor alle mooie, grappige en ontroerende momenten die ik met jullie kinderen mocht 
beleven. 
 

Deze herinneringen blijven, net als de Gerardus Majella, voor altijd in mijn hart. 
 
Veel liefs van 
Ilse 

 

Oproep nieuwe AC leden   

De activiteitencommissie (AC) is schooljaar 2021-2022 gestart met de volgende leden:   
Robin Welgraven-Koorn (voorzitter), Sandy Hamelijnck (secretaris), Esther Krijgsman 
(penningmeester), Miriam Baaroun, Corien Balk, Willem Derks, Marisa van den 
Dungen, Tannie ten Hoven, Linda Jonker, Mandy Scholten, Kim Steunenberg en Renate Wiltink  

Lian van Bussel is betrokken vanuit het team.    
  
Een aantal leden wil na meerdere jaren inzet, aan het eind van dit schooljaar, graag het stokje overdragen. Bij 
deze roepen we enthousiaste ouders op om zich aan te melden bij de AC, zodat we dit schooljaar voor een warme 

overdracht kunnen zorgen.    
  
De AC ondersteunt bij activiteiten van school en draagt bij in de organisatie daarvan.  Ook heeft de AC een actieve 
rol in het werven van geld door financiële acties zoals Sponsorkliks, Bag2school en evt. andere acties.  
Gemiddeld 1x per maand wordt er vergaderd waarbij de activiteiten worden besproken en geëvalueerd.   
  
 

https://gmajella.nl/artikel/lestijden-vakanties-verlof/verlof-aanvragen/


 
 
 

Lijkt de AC jou wat? Spreek één van bovenstaande ouders dan aan of stuur een mail 

naar:  ac.gmajella@gmail.com.  
We merken dat vooral ouders met kinderen in de onderbouw zich aanmelden. We zouden het ook heel leuk als 
ouders met kinderen in de hogere klassen zich aanmelden. 
 

 
 
 
 

Subsidieregeling Jeugd gemeente Epe   
De Subsidieregeling Jeugd van de gemeente Epe is er voor alle kinderen van 5 tot en met 17 jaar. 
De subsidie is een bijdrage in de kosten van het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging. 
Zo’n lidmaatschap kost geld. 
Behalve de contributie zijn er vaak nog extra kosten. Sportkleding, lessen, een muziekinstrument of andere 

toebehoren. Dat kan flink aantikken. 
Met de Subsidieregeling Jeugd scheelt dat per kind per jaar in elk geval al €100,-. U kunt deze subsidie nog 
aanvragen t/m 31 december 2021.  
 
Voor de Subsidieregeling Jeugd gelden voorwaarden. De subsidie geldt bijvoorbeeld alleen voor sport en cultuur 
bij een vereniging. Dus niet voor sport en cultuur bij een stichting of commerciële organisatie. Sportscholen, 

zwemlessen of lessen via het Cultuurplein vallen dus buiten de regeling. Verder moet het kind vanaf het moment 

van aanvragen minstens 6 maanden lid blijven van minstens 1 vereniging. Alle voorwaarden staan vermeld in de 
Subsidieregeling Jeugd (onder Aanvullende informatie) en in de Veelgestelde vragen. 
 
 

Luizencontrole  
Na de herfstvakantie zijn wij weer gestart met de luizencontroles. We zijn heel blij dat een nieuwe 
groep ouders bereid is ons hierbij te helpen, dank jullie wel daarvoor!  
 
De luizencontroles vinden standaard plaats op woensdagmorgen na vakanties. (12 januari, 9 maart, 
11 mei) Het kan voorkomen dat er een keer extra moet worden gecontroleerd, dit hebben we 
inderdaad al bij de hand gehad. Wanneer er luizen en/of neten ontdekt worden bij uw kind dan hoort 

u dit van ons. Wij vragen u dan thuis extra te controleren en zo nodig te behandelen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
Kledinginzameling Bag2School  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uitnodiging eerste communie  
Geachte ouders/verzorgers,  
 
De meeste ouders van kinderen die in aanmerking 
komen voor hun eerste communie hebben een brief 
thuis gekregen 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 brief, 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 dit vraagt ook om betrokkenheid van u als ouders.  

 

Anders dan voorgaande jaren zullen de kinderen niet allemaal tegelijk de eerste communie doen en is het 
voorbereidingsprogramma gewijzigd t.a.v. voorgaande jaren.  
Op de informatieavond zal hier uitleg over gegeven worden. De communie kan gedaan worden op een aantal 
zondagen door het jaar in de kerken waar eucharistie wordt gevierd (Apeldoorn, Loenen en Vaassen). 
 
Bij deze nodigen wij u uit voor een eerste ouderavond die gehouden zal worden op  
woensdag 19 januari 2022 van 19.30 – 21.00 uur in het Emmaushuis, Stationsstraat 13, Apeldoorn. 

 
Tijdens deze bijeenkomst zullen praktische zaken met betrekking tot de eerste Communie besproken worden en 
zal er toelichting gegeven worden op het catechese programma. 
 
Wilt u uw kind opgeven voor de voorbereiding en de viering van de 1e H. Communie? 
Dit kan via de mail secretariaat@franciscusenclara.com o.v.v. naam, achternaam, geboortedatum, doopdatum, 
doopplaats, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en school. 

 
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 


