
 

Nieuwsbrief                   

Beste ouder(s)/verzorger(s),                                        
We hopen dat iedereen het jaar goed is gestart. Een jaar dat waarschijnlijk 
weer als een bijzonder jaar de boeken in zal gaan. Laten we hopen dat het 

voorjaar niet te lang op zich laat wachten en dat het aantal 
coronabesmettingen afgaat nemen. Op dit moment is het elke dag weer 

spannend of iedereen naar school kan komen. We hopen dat het aantal 
besmettingen binnenkort wat zal gaan dalen.  

Gelukkig zijn er ook leuke vooruitzichten. Weultjes is begonnen met de 
aanplant van een tweetal bomen met bankjes en het plaatsen van een 
waterpomp, dit alles in het kader van de vergroening en verrijking van de 
speelomgeving.  

 

Schoonmaak      

Dagelijks wordt onze school schoongemaakt door Glenn Laclé en Gerda 
Pelrim. We zijn heel erg blij met hen.  
Zeker in deze tijden is het heel belangrijk te kunnen werken en spelen in 
een schone omgeving, hier zorgen zij samen voor.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Agenda 
  
7 t/m 11 februari                              

Adviesgesprekken groep 8  
 

17 februari                                       

rapport mee               

21 t/m 25 februari                                      

10 minutengesprekken  

25 februari                                

Carnaval  

Speelgoedochtend gr. 1-2 

28 februari t/m 4 maart                

Voorjaarsvakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vakantierooster 2022-2023  
Omdat velen van u het prettig vinden ruim van te voren te weten hoe de vakanties in het nieuwe schooljaar eruit 
zien delen wij het vakantierooster 2022-2023 vast met u. 
 

 

Nieuws vanuit de MR                                                                                               
Beste ouders,                                                                                                                
Ten tijde dat ik dit schrijf, zit mijn oudste dochter boven in isolatie en mijn andere twee kinderen zitten in 
quarantaine. Corona grijpt om zich heen en legt veel gezinnen plat. We doen ons best om alle ballen hoog te 
houden en daar gaat veel energie in zitten. 

Gelukkig zijn na de kerstvakantie de scholen weer open gegaan en kunnen de kinderen weer verder met het 
schooljaar. Het is helaas nog wel vaak onzeker of en wanneer een klas thuis online les moet gaan volgen. 

Ook de eerste MR vergaderingen in het nieuwe jaar gingen veel over corona. Wij hebben gesproken over de 
positie van onze school hierin. Het RIVM is hierin leidend. Daarbij is het belangrijk om maatwerk te leveren en bij 
iedere situatie weer te kijken wat de meest verstandige oplossing voor de school is. Het voornaamste doel is toch 
om de school draaiende te houden en stabiliteit te bieden, zodat de kinderen naar school kunnen blijven gaan en 

er een doorlopende leerlijn in de lesstof aangeboden kan worden. 

Ook hebben we gesproken over het schoolplein. Er zullen in februari bomen en een waterpomp geplaatst gaan 

worden. De bomen zullen zorgen voor een groener uiterlijk van het schoolplein en meer schaduw op het 
schoolplein creëren. 

Tijdens de vergadering kwam ook naar voren dat nieuwe ouders van onze school nog nauwelijks de binnenkant 
van het gebouw hebben gezien door de geldende de corona-maatregelen. Bij het versoepelingen van de 
maatregelen zal de school als eerste hier iets aan proberen te doen. Het is belangrijk dat ouders een beeld hebben 
bij de verhalen die hun kind thuis vertelt over de klas/school. 

Ten slot willen we benadrukken dat wij als oudergeleding van de MR meekijken en adviseren daar waar nodig is, 
maar mocht u zelf nog vragen of opmerkingen hebben, mail ons dan gerust via het e-mailadres van de MR:  

mrgerardusmajella@gmail.com   

Groet, Roel Koopman en Anne Bonekamp 



 

Vanuit de parochie                                                                                                   
Binnen de Emmaüs- en Franciscus Clara parochie is gekozen voor een nieuwe 

werkwijze wat betreft de eerste communie.  

Deze nieuwe werkwijze ziet er als volgt uit: 

- Elk jaar wordt er in januari een ouderavond gepland (voor dit jaar komt helaas 
de geplande ouderavond van 26 januari a.s. te vervallen door de maatregelen, 
deze is verzet naar 16 maart 19.30 u in de Onze Lieve Vrouwe kerk te 
Apeldoorn). 

- 1x per maand is er op een woensdagmiddag een voorbereidingsbijeenkomst 
voor de kinderen die zijn aangemeld voor de eerste communie. Deze bijeenkomsten worden het hele jaar 
door gegeven. De methode ontwikkelt de parochie zelf. 

- De kinderen krijgen een stempelkaart. Per bijeenkomst die ze bijwonen krijgen ze een stempel. Ook wordt 
gevraagd 2x in het voorbereidingstraject een (gezins)viering mee te doen. Er is ook de mogelijkheid om 
misdienaar te zijn en het kinderkoor te bezoeken.  

- Wanneer het kind 6 stempels van bijeenkomsten heeft, wordt er in overleg met de ouders een 
zaterdagsviering of zondagsviering gekozen waarin een kind in een klein groepje (max 8 tegelijk) de 

eerste communie doet. De kinderen worden voorgesteld aan de mensen in de kerk en doen volop mee in 
de viering. 

Na Pasen zullen de eerste kinderen zover zijn (voldoende stempels hebben), dat zij de eerste communie gaan 
doen op een zaterdag of zondag. Het doen van de eerste communie kan in de kerk van Apeldoorn, Loenen, Twello 

en Vaassen. Er is dus geen vaste datum meer! 

De eerste communie is voor kinderen in groep 4. Het is aan de ouders om aan te geven bij de school wanneer hun 

kind communie doet. Inmiddels weten de ouders van de kinderen die in september gestart zijn wel de datums 
wanneer hun kind communie doet. 

 
 
 


