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      Vrijdag 22 maart 2019  
 

 

 

Nieuwe leerling 

Mees van Poppel start deze week als kersverse  vierjarige bij Gerardus. Van harte welkom, Mees, en 

een fijne tijd gewenst!  

 

Reminder:  studiemiddag 

Een reminder: aanstaande dinsdagmiddag 26 maart zijn 

alle leerlingen vrij in verband met de SKOzoK 

studiemiddag.  

 

Voorbereiden eindtoets groep 8  

Binnenkort is het zover: de eindtoets voor groep 8.  

Om de kinderen vol vertrouwen aan de eindtoets te laten starten, zijn wij in de klas al volop bezig met 

de voorbereidingen. Niet door vragen te trainen maar om de kinderen handvatten te geven om vragen 

goed te kunnen beantwoorden. Zo hadden we het afgelopen weken in de taalles bijvoorbeeld over de 

afbreekregels, aanhalingstekens en hoofd- en bijzinnen. Ook werkwoord-spelling komt wekelijks aan 

bod.  

De kinderen pikken dit al erg goed op!  

De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. 

De toets vindt plaats op 16 en 17 april 2019, elk op een ochtend van maximaal 2 uur. Op beide dagdelen 

werken de kinderen aan taal- en rekenopgaven. 

 

 

Presentatiedienst Communicanten Weebosch 
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A.s. zondag 24 maart om 9.30 uur zullen de Communicanten van de Weebosch zich voorstellen in 

de presentatieviering die gehouden wordt in de Gerarduskerk op de Weebosch.  

Natuurlijk vinden wij het fijn als daarbij zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Dus hierbij is 

iedereen van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.  

 

 
 

Gelegenheidskoor voor de Communie 

 

Tijdens de Communieviering op de Weebosch heeft de afgelopen jaren altijd een kinderkoor de 

dienst opgeluisterd. Momenteel hebben we geen kinderkoor, maar willen we graag voor dit jaar 

voor deze gelegenheid een koortje samenstellen. Zodat er ook op 19 mei tijdens de 

communieviering op de Weebosch leuke muziek te horen is. Vind jij het leuk om in dit koortje mee 

te zingen of muziek te maken op wat voor manier dan ook, meldt je dan voor 1 april aan bij Maaike 

d’Haens (mdhaens@kempenkind.nl of 06-53717978). Het is de bedoeling dat we ongeveer 5 keer 

repeteren. Dag en tijdstip zullen we later afstemmen. Ook broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s, 

oma’s zijn van harte welkom om in dit gelegenheidskoortje mee te doen. 

 

Namens kindergezinsdiensten de Weebosch,  

Maaike d’Haens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musical Roodkapje 

Op zondag 31 maart wordt bij vakantiepark ‘de Zwarte Bergen’ een 

musical (Roodkapje) uitgevoerd.. 

Zie bijlage! 
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