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Voor in uw agenda: 
 
24 dec. – 4 jan. Kerstvakantie 
7 jan.  Eerste schooldag van het jaar 2019 
25 jan.  Informatieochtend voor nieuwe ouders op loc. Schimmelplein 
31 jan.   Studiemiddag – alle kinderen zijn die dag om 12.30 u. vrij 
4 febr.  Ouderavond over het gebruik van internet 
8 febr.  Informatieochtend voor nieuwe ouders op loc. Majellapark 
22 febr. Carnaval 
25 febr. t/m 1 maart hebben wij krokusvakantie 
 

 
   
 
 
 
 

Kerstival en kerstontbijt 
Dit jaar was de kerstviering een groot succes waar ik met plezier 
aan terugdenk. Het begon gisteren met een gezellig Kerstival, 
waar iedereen mocht meedoen aan allerlei activiteiten, zoals 
kerstkransjes happen, marshmallows roosteren, knutselen, een 
kaartje schrijven voor de wensboom, kerstballen hengelen, 
schminken, kerstballetje prik, gezelschapsspellen en nog veel 
meer! Onder het genot van een hapje en een drankje konden we 
ook nog genieten van het kinderkoor o.l.v. twee muzikale 
ouders. In de kerk werd het kerstverhaal verteld bij de kerststal 
en mochten we een kaarsje aansteken. De Kerstman was ook nog 
uit het hoge noorden gekomen om voor ons te zingen. Het was 
erg gezellig en ik vond het fijn om zoveel kinderen met hun 
ouders te zien. Met de verkoop hebben we een prachtige 
opbrengst van 372,22 euro opgehaald voor Teachers4teachers!  
Vanmorgen kwam iedereen binnen met eten voor het 
kerstontbijt. De klassen waren heel gezellig ingericht en de 
tafels waren mooi gedekt. De kinderen hebben genoten van de 
heerlijke hapjes die ouders hadden meegegeven.  
Zo’n mooie kerstviering was natuurlijk nooit mogelijk geweest 
zonder de hulp van ouders en alle leerkrachten. Bedankt 
allemaal voor jullie hulp bij het Kerstival, het ontbijt, het 
versieren van de school en het opruimen! 
Nu is het tijd voor een heerlijke vakantie van twee weken. 
 
Ik wens jullie allemaal hele mooie kerstdagen en een goede 
jaarwisseling! Ik zie jullie graag in goede gezondheid op  
7 januari 2019 weer op school. 
 
Anita Verweij 
Schoolleider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontdek en ervaar je kracht! 
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De leerlingenraad van de Catharijnepoort 
Op maandag 17 december kwam onze leerlingenraad voor het eerst bij elkaar. 
Op de foto kunnen jullie zien wie er allemaal in de leerlingenraad zitten. 
Achteraan staan van links naar rechts Khadidja, Jay, Furkan, Amal, Amira en 
Maroua. In het midden staan van links naar rechts Mirte, Toon, Ivo, Ouafa, 
Aya, Zohir en Chariton. Op de voorgrond zitten Mohamed, Kadiatou en Hanne. 
Deze kinderen zitten in de groepen 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep zijn 2 kinderen 
gekozen voor de leerlingenraad. We vinden het belangrijk dat kinderen een 
stem krijgen in hun school. Tijdens de eerste vergadering hebben we met de 
kinderen gesproken over de uitkomsten van de vragenlijsten die in april door 
de kinderen van onze school zijn ingevuld. We hebben het gehad over de sfeer 
op school (schoolcultuur) en de omgang met andere kinderen. Nadat de 
raadsleden de uitkomsten besproken hadden, hebben ze tops en tips bedacht 
voor de leerkrachten. De leerkrachten gaan deze tips en tops bespreken met 
elkaar. Zo kunnen we de school samen nog beter en leuker maken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gymlessen op een andere dag 
Op de locatie Schimmelplein komt een wijziging in de dag voor de gymlessen. 
Vanaf januari gaat meester Rody de gymlessen op de maandag geven i.p.v. de 
dinsdag. 
Niet vergeten dus om op 7 januari je gymspullen mee te brengen! 
 
Invallers gevonden! 
Zoals jullie weten, valt het momenteel niet mee om invallers te vinden voor 
de scholen bij ziekte of bij zwangerschapsverlof. Met trots kunnen we jullie 
melden dat het ons gelukt is om voor juffrouw Marlou (groep 1/2 B) en voor 
juffrouw Marieke (groep 3/4) een goede vervanger te vinden. We heten 
juffrouw Idelette Buist (groep ½ B) en juffrouw Hinke Mekkes (groep 3/ 4) van 
harte welkom!  
In de groep van juffrouw Sanne blijven juffrouw Mia en juffrouw Joyce. 
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Een nieuw lid in de MR 
Zoals jullie hebben gelezen in nieuwsbrief 6, waren we op zoek naar een 
nieuwe ouder voor de MR, die de taken van Suzanne Belhadid kon overnemen. 
We zijn heel blij jullie te melden dat Eleni Moralidis de MR komt versterken 
vanuit de locatie Majellapark. Ze stelt zich graag aan jullie voor: 
 
Hallo, 
Ik ben Eleni Moralidis, ik ben de moeder van Katerina (groep 7) en Effie 
(groep 4). 
Sinds kort ben ik lid van de MR. De reden om in de MR te zitten is dat ik mij 
heel erg betrokken voel bij onze school en ik het belangrijk vind dat ouders 
mee kunnen denken en beslissen over allerlei zaken die er spelen op en 
rondom school. Ik wil een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit 
van het onderwijs. Als er vanuit ouders vragen zijn of als er onderwerpen 
leven onder ouders waar de MR zich mee bezig zou moeten houden, dan hoor 
ik dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Eleni Moralidis 

 
Na-school.nl 
Na-school.nl wenst iedereen mooie feestdagen! Op 14 januari starten we 
weer met nieuwe activiteiten na schooltijd. Kijk dus snel op onze site! 
In de bijlage vinden jullie de poster voor de volgende periode. 
 
Geen verkeersles door meester Abdeslam 
De praktijklessen verkeer worden altijd voorbereid en gegeven door meester 
Abdeslam. Momenteel is meester Abdeslam ziek, waardoor zijn lessen geen 
doorgang kunnen vinden. We wensen hem veel sterkte met het vervolg van de 
bestralingen en hopen dat hij weer snel beter wordt! 
Indien de leerkrachten de praktische lessen zelf geven, laten zij dat aan de 
ouders weten via social schools.  
 
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 uur en 20.00 uur 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.  
 
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. 
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