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Voor in uw agenda: 
10 dec.  verkeersles locatie Schimmelplein groep 5 
13 dec.  verkeersles locatie Majellapark groep 6 
17 dec.  verkeersles locatie Schimmelplein groep 6 
20 dec. alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij 

het Kerstival start om 17.00 uur op locatie Majellapark 
21 dec.  alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij 
24 dec. – 4 jan. Kerstvakantie 
7 jan.  Eerste schooldag van het jaar 2019 
10 jan.  verkeersles locatie Majellapark groep 7/8 
 

 
   
 
 
 
 

De stem van de leerling 
Op maandag 17 december om 13.00 uur komt onze 
leerlingenraad weer voor het eerst bij elkaar. De 
leerlingenraad bestaat uit 16 kinderen van beide locaties 
samen. Deze kinderen zitten in de groepen 5, 6, 7 en 8. Uit 
elke groep worden 2 kinderen gekozen die namens de klas 
spreken in de raad. Deze kinderen worden volgende week 
in hun klas gekozen.  
We vinden het belangrijk dat kinderen een stem krijgen in 
hun school. Door samen na te denken over belangrijke 
zaken in de school en de omgeving, leren ze veel 
vaardigheden die ze in onze democratie goed kunnen 
gebruiken. Ze leren hun mening te vormen, te luisteren 
naar elkaar, te overleggen met een groep, 
meningsverschillen te overbruggen en gezamenlijk 
besluiten te nemen. We nodigen de kinderen tijdens de 
leerlingenraad uit om hun stem te gebruiken, initiatieven 
te nemen en zich betrokken en verantwoordelijk te voelen 
voor hun groep en hun school.  
Tijdens de lessen van de Kanjertraining leren ze al op een 
goede manier om te gaan met de verschillende meningen 
in de groep.  
In de volgende nieuwsbrief kunnen jullie lezen wie er in 
onze leerlingenraad zitten en waar we op 17 december 
over gesproken hebben. 

 
Schoolleider 
Anita Verweij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdek en ervaar je kracht! 



 
 
 
 

2 Nieuwsbrief 7  7 december 2018 Pagina 

Lerarentekort 
In nieuwsbrief 5 van dit schooljaar hebben jullie kunnen lezen hoe we 
omgaan met het lerarentekort bij ons op school. Niet alleen de school 
is hier druk mee bezig, ook onze stichting, de Katholieke 
Scholenstichting Utrecht (KSU) heeft dit hoog op de agenda staan. Zij 
vinden het, samen met ons team, belangrijk dat de kwaliteit van het 
onderwijs behouden blijft. Welke maatregelen de KSU neemt of 
genomen heeft, is terug te lezen in de brief die wordt toegevoegd aan 
deze nieuwsbrief.   
 
Kerstival? 
Dit jaar ziet de Kerstviering er iets anders uit dan vorig jaar. Dit 
schooljaar organiseren we een KERSTIVAL op locatie Majellapark.  
Dit Kerstival vindt plaats op donderdag 20 december van 17.00 uur – 
18.00 uur. Omdat we dit Kerstival goed neer willen zetten is er op deze 
avond geen kerstdiner. In plaats daarvan hebben we dit jaar een 
kerstontbijt op vrijdag 21 december. 
 
Een KERSTIVAL, wat is dat eigenlijk?! Een mini festival in kerstsfeer, 
het vieren van dit bijzondere feest met alle ouders en kinderen van de 
school, leuke activiteiten voor ouders en kinderen samen, het ophalen 
van een beetje geld voor het goede doel! 
 
Voor dit bijzonder gezellige evenement zijn wij nog op zoek naar vele 
helpende handen! Wij zoeken nog ouders die: 
-    een half uurtje willen helpen bij een activiteit (wat dat allemaal is 
blijft nog even een verrassing); 
-    het leuk vinden om lekkere hapjes te maken. 
 
Voor de activiteiten maken we een rooster, zodat je ook de tijd hebt 
om zelf nog rond te lopen. Heb je jezelf nog niet opgegeven en je wilt 
toch graag meehelpen dit een succes te maken. Geef je dan op bij juf 
Tessa (locatie Majellapark) of juf Jojanneke (locatie Schimmelplein).  
 
Eerste Communie 
Kinderen die in groep 3, 4 of 5 zitten kunnen aansluiten bij de 
Communievoorbereiding in de Gerardus Majellaparochie. De 
voorbereiding vindt tweewekelijks plaats vanaf 11 januari op de 
vrijdagavond tussen 18:45 en 20:00 in het Leerhuis (gebouw naast de 
Gerardus Majellakerk). Op deze momenten is er ook kindercatechese 
voor kinderen van andere leeftijden, de Thomasclub. Wil je hieraan 
meedoen, geef je dan zo snel mogelijk op, dit kan tot uiterlijk  
1 januari 2019. De eerste H. Communieviering is op zondag 23 juni om 
10.00 uur. Voor de overige data en meer informatie kun je kijken op 
onze website www.gerardusmajella.nl bij het tabblad ‘jeugd- kinderen’ 
of contact opnemen met Marieke Goes, via goesklein@gmail.com en 
030-2000103.  
 
 

http://www.gerardusmajella.nl/
mailto:goesklein@gmail.com
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H. Vormsel 
Kinderen in groep 7, 8 of de brugklas kunnen meedoen met de 
voorbereiding voor het H. Vormsel. Als je hiervoor interesse hebt, neem 
dan contact op met pastoor Ignatius Maria: ignaz.maria@stjan.org. 
Opgeven liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 januari 2019. De 
Vormselviering zal zijn op zaterdagavond 8 juni. We sluiten het traject 
af op zondag 23 juni. 
 
Lejo Kerstshow 
Een vrolijke kerstvoorstelling voor de hele familie, met Lejo, het 
beroemde vingerpoppetje uit Sesamstraat! Na afloop kan iedereen zijn 
eigen Lejo-kerst-poppetje knutselen en bespelen.  
 
Wanneer?   Op woensdag 12 december, 
    om 11.00 uur en 15.00 uur 
Geschikt voor?  3 t/m 8 jaar 
 
Tickets  
Op de dag van de voorstelling gaat, een half uur voordat de voorstelling 
begint, de kassa open voor de kaartverkoop. Pinnen kan! 
De voorstelling is in de Makassarstraat 84 Utrecht. 
 
Koop je liever kaarten in de voorverkoop?  
Dat kan nu bij Babykoop: Damstraat 10 - Utrecht 
vanaf een maand van tevoren tot 1 dag voor de voorstelling.  
Open: di t/m vr 9.00-18.00, za: 9.00- 17.00 
 
Prijzen: 
De toegang is € 7,- en € 4,- op vertoon van U-pas. 
Ook voor kinderdagverblijven en scholen geldt het kortingstarief. 
 
Verkeersles 
Dit jaar krijgen de kinderen van beide locaties weer praktijklessen 
verkeer (naast de theorielessen in de klas).  
Locatie Schimmelplein: 
- maandag 10 december, groep 5 
- maandag 17 december, groep 6 
Locatie Majellapark: 
- donderdag 13 december, groep 6 
- donderdag 10 januari, groep 7/8 
 
De kinderen moeten hun fiets meebrengen. De fietsen moeten in het 
fietsenrek geplaatst worden. Er staan rekken naast het schoolplein en  
aan de voorkant van onze school.  
 

mailto:ignaz.maria@stjan.org

