
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

      Vrijdag 21 september 2018  
 

 

TSO     

Beste overblijfouders,  

Het huidige overblijfsysteem waarbij we gebruik maken van de computer gaat op de schop.  

Mede omdat er heel veel stappen nodig zijn om de lijst uit de draaien, en dit door de meeste als erg 

onprettig wordt ervaren.  

We gaan weer gewoon terug naar papier i.p.v. de computer.  

Hierbij een schrijven / uitleg van het vernieuwde overblijf systeem.  

Er zijn 2 lijsten gemaakt een lijst van alle kindjes die STRUCTUREEL overblijven  

en een lijst voor de kindjes die INCIDENTEEL overblijven.  

De structurele lijst komt in de map te zitten in de kast in de aula, en de incidentele lijst komt bij de deur op 

het prikbord te hangen in de gang.  

Hierdoor zul je dus, als je je kind een keer incidenteel wilt laten overblijven, zelf even naar binnen moeten 

lopen om het op de lijst te schrijven  dit mag NIET via de app gecommuniceerd worden dat is niet 

overzichtelijk. 

Als je je kind wil afmelden kan dit ook via deze lijst. Het is natuurlijk de bedoeling dat de App enkel gebruikt 

wordt voor last minute (bij ziekte of verlof) afmelden of om te ruilen.  

Andere vragen/ onduidelijkheden rechtstreeks naar de leden van de TSO-commissie  

Wij als overblijfcommissie zullen er voor zorgen dat er voor 2 weken vooruit gepland kan worden, en er dus 

2 lijsten in de gang hangen. Reserve lijsten zitten ook in de map in de aula hierop moet nog een 

weeknummer en datum vermeld worden 

Ook zullen wij zorgen dat er van de structurele lijst steeds voldoende lijsten in de map zitten.  

Dus als jij als overblijfouder aan de beurt bent, handel je als volgt:  

Je pakt de incidentele lijst in de gang van het prikbord en je pakt de structurele lijst uit de  

map in de aula. (Je hebt dus altijd 2 lijsten!)  

je kijkt na of alle kinderen er zijn vinkt ze af, en stopt de lijst terug waar je ze gepakt hebt.  

Wij hopen dat het zo duidelijk is wat de bedoeling is, en willen jullie alvast hartelijk bedanken voor jullie inzet 

van de afgelopen jaren en hopen er met zijn alle weer een goedlopende en gezellige TSO van te maken.  

Groetjes de TSO commissie  

Anke Smeulders  

Carla Baudewijns  

Mandy Linsen  



                                                                                                                            

 

 
 
 
NIO toets 
 
Aanstaande donderdag 27 september doen de leerlingen van groep 8 mee aan de NIO-toets. NIO staat voor 
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets. Deze eindtoets geeft een indicatie van het niveau 
voor de middelbare school.  Daarvoor gaan de leerlingen voor ene deel van ochtend naar Luyksgestel, waar 
ze samen met de leerlingen van groep 8 van de Klepper de toets gaan maken.  
 

 
 
 

Eerste communie        
 
Beste ouders van leerlingen uit groep 3 en 4,  
 
Dit jaar heeft uw kind de mogelijkheid om in onze parochie de eerste communie te doen.  
Mocht U interesse hebben en eventueel hiervoor uw kind aan willen melden, wilt U dan uiterlijk 
vrijdag 12 oktober een mailtje sturen naar: mdhaens@kempenkind.nl  
Afhankelijk van de mogelijke aanmeldingen zullen we een informatiebijeenkomst plannen voor 
ouders, waarin een en ander wordt toegelicht. U kunt na deze bijeenkomst voor ouders uw 
definitieve keuze alsnog bepalen.  
De communieviering zal plaats vinden op zondag 19 mei 2019 om 9.30 uur in de St. Gerarduskerk.  
De presentatiedienst voor de communie staat gepland op zondag 24 maart 2019 om 9.30 uur in de 
St Gerarduskerk. 
 
Namens kindergezinsdiensten St. Gerarduskerk.  
Maaike d'Haens   
 
 

 
 
 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/begrippenlijst/nio-toets/
https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-8/middelbare-school/
mailto:mdhaens@kempenkind.nl


                                                                                                                            

Bezoek aan museum de 8 Zaligheden in Eersel - groep 4, 5, 6. 
 

 
  
Op maandag 17 september zijn de groepen 4, 5 en 6 op bezoek geweest in museum de 8 Zaligheden in 
Eersel. 
Dit bezoek was in het kader van het project Jet en Jan, waar we in totaal 3 weken mee bezig zijn. De 
kinderen hebben vooraf aan het bezoek kennis gemaakt met Jet en Jan, twee kinderen die in het jaar 1910 
zo oud waren als zijzelf. In het museum kwam hun wereld tot leven en mochten zij zelf ervaren hoe het was 
om in die tijd kind te zijn. Zo hebben ze in de sigarenfabriek gewerkt, luiers gewassen en sokken gestopt. Ook 
konden ze er koffie malen, een lei en griffel uitproberen en bikkelen, een spel met echte schapenbotjes. De 
kinderen hebben het naar hun zin gehad in het museum en weten nu heel goed hoe het er vroeger aan toe 
ging. Ze vonden het leuk voor een ochtend, maar waren toch blij dat ze 'nu' leven. 
  
 

 

Typecursus de Typetuin op locatie 
Veel ouders/verzorgers oriënteren zich aan het begin van het schooljaar op een typecursus.  
In de bijlage vindt u de info over de cursus in het voorjaar van 2019. U kunt daar vrijblijvend uw interesse 
kenbaar maken. Wij informeren u dan ook zodra de cursus iov met de Klepper is ingepland. U kunt uw 
kind(eren) dan definitief inschrijven.  
 

 

 

Bieb op school 

De school is weer begonnen en er kan weer gelezen worden! 

Boeken inleveren 

Voor de vakantie hebben leerlingen boeken geleend om de 

zomerdip in lezen tegen te gaan. Nog niet alle leerlingen hebben de 

boeken terug gebracht. Wilt u deze boeken zo snel mogelijk 

inleveren?  

Wist u dat…? 

• Ouders de meeste invloed hebben op de taalontwikkeling van hun kind? 

• Kinderen van lezende ouders vijfmaal zo veel kans hebben om later te gaan lezen? 

• Spreektaal te weinig woorden biedt om de woordenschat te vergroten? 

• Dat hiervoor de rijke boekentaal nodig is? 



                                                                                                                            

• Kinderen hebben moeilijke woorden, langere zinnen en andere zinsconstructies nodig om hun 

woordenschat uit te breiden. 

• 15 minuten (voor)lezen per dag 1000 nieuwe woorden per jaar oplevert? 

• U op donderdag na schooltijd samen met uw kind een boekje uit kunt zoeken? 

Ik wens u, samen met uw kind, veel leesplezier! 

Martijn Haneveer 

Lees-/mediaconsulent 


