
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

      Vrijdag 5 oktober 2018  
 

 

 

Kamp Gerardus geslaagd 

Deze week genoten leerlingen, juffen en ouders van drie geweldige kampdagen in Bladel.  

Naast een gezellige sfeer en veel plezier hebben de leerlingen waardevolle ervaringen opgedaan, met elkaar.  

 

Speciaal DANK aan de ouders die mee op kamp gingen: Elle, Tjeerd, Mariet, Bram en Johan!  

En daarnaast natuurlijk aan alle ouders die voor en achter de schermen de handen uit de mouwen staken om 

het Gerarduskamp te laten slagen.  

 

Bij deze enkele plaatjes: 

 

 
 

 

Een echt kampvuur hoort er natuurlijk ook bij…..: 

 



                                                                                                                            

 
 

En op donderdag kwam juf Sanne langs met groep 1-2-3: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

Schoolmarkt op 12 oktober a.s. 

Wellicht hebt u de aankondigingsposters al zien hangen in Weebosch. Gerardusschool is druk aan het 

opruimen: de zolder (en die is groot!)en alle kasten zijn opgeruimd.  

 

De leerlingenraad is bezig geweest met het organiseren van een markt.  

Op vrijdag 12 oktober bent u welkom vanaf 11 uur om te snuffelen tussen de spullen die op school weg 

mogen. Wellicht zit er nog iets bij wat u kunt gebruiken: oude schoolmeubels, speelgoed, landkaarten, en 

ook kasten (zomaar een greep uit de beschikbare verkoop-collectie).  

 

 
 

 

 

Werkgroep verkeer / BVL  

 

 

Beste ouders, 

Wij zijn trots dat we kunnen zeggen dat de Gerardus een BVL label heeft. BVL staat voor Brabants 

Verkeersveiligheid Label. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel  

en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. 

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid.  

De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen.  

Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. 

Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. 



                                                                                                                            

De BVL-werkgroep is op zoek naar ouders die hen willen ondersteunen.  

Momenteel nemen er twee ouders deel aan de BVL-werkgroep en een lid van het team.  

De taken van de ouders van de BVL-werkgroep houden het volgende in: 

- 2x per jaar deelnemen aan een algemeen overleg met de andere BVL-scholen. 

- Praktische activiteiten voor de verschillende groepen van onze school organiseren. Bijvoorbeeld een   

  kleuterwandeling of een fietsvaardigheidsparcours op het schoolplein.  

  Dit gaat in overleg met een leerkracht van school. 

Het zou fijn zijn als er twee ouders zijn die zich aan willen melden voor de BVL-werkgroep.  

Het is dan ook mogelijk om bovenstaande taken te verdelen, zodat je niet bij elke vergadering of  

activiteit aanwezig hoeft te zijn. 

Bij interesse kun je je aanmelden bij Maartje van Moll of Trudy Roest.  

Voor meer informatie of vragen, kun je ook bij hen terecht. 

Met vriendelijke groeten, 

De BVL-werkgroep 

 
Kamp 
Boekenweek 
 
 
 

Spaart u mee voor de schoolbieb?               
Geachte ouder/verzorger, 
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen 
van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze 
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders 
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert 
de    
   kassabon in op school. 
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-    
   winkel. 
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt 
een  
   waardebon. 
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 
uitzoeken  



                                                                                                                            

   in een Bruna-winkel. 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!  
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op. 
 
Bijlage info KBW Bibliotheek de Kempen 
 

 

Gezinsrelaties na Scheiding 
Graag vragen we uw aandacht voor ons onderzoek ‘Gezinsrelaties na Scheiding’  
(www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl) aan de Universiteit Utrecht.  
Onze school kan met relatief weinig moeite een grote bijdrage leveren aan dit maatschappelijk relevante 
onderzoek. We informeren u over het onderzoek door bijgevoegde flyer mee te sturen met onze digitale 
schoolkrant/nieuwsbrief, en op uw website te plaatsen (zie bijlage). 
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op de website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl 
en met eventuele vragen kunt u ook altijd contact opnemen via e-mail (gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl) of 
telefoon (030 – 253 11 96). Ook kunnen zij indien nodig of gewenst doorverwijzen naar ondersteuning of 
informatie.  
 
 
 
 
 

http://www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl/
mailto:gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl

