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Studiedag 7 november
Een reminder: op woensdag 7 november zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag.
Nieuwe leerlingen
Deze week zijn ze al even komen kijken en wennen op school: maandag starten Bastiaan en Flora Denissen
als nieuwe leerlingen bij Gerardus. Zij wonen sinds kort in Weebosch. Wij heten hen van harte welkom en
wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school.

Opbrengst schoolmarkt 12 oktober
Op vrijdag voor de herfstvakantie organiseerde de leerlingenraad van Gerardus een schoolmarkt, waarin
oude en overbodige schoolspullen en meubeltjes werden verkocht.
In totaal leverde dat, naast veel ruimte in de school en op zolder, het mooie bedrag van €268,80 op!
Hiermee kunnen we weer mooie nieuwe spullen aanschaffen voor de school.

B8 toetsen
de leerlingen van groep 8 bogen zich deze week over de B(egin)8 toetsen. De andere groepen maken i
januari hun toetsen; voor groep 8 is dit eerder omdat voor het advies naar het Voortgezet Onderwijs de
gegevens eerder beschikbaar moeten zijn.

Inloopochtend / koffiemomentje op vrijdag 16 november
Op vrijdagochtend 16 november nodigen wij alle ouders uit voor een koffiemomentje in de aula van
Gerardusschool.
Op deze ochtend geven we (de directie) informatie over de schoolontwikkeling: waar staan we nu, wat is er
al in gang gezet, hoe kun je dit zien? Daarnaast is er ruimte voor vragen en ontstaat er hopelijk een mooie
dialoog tussen ouders en school.

We starten de ochtend meteen om 8.30 uur. Na de koffie en de uitwisseling is er gelegenheid om in de
groepen een klein ‘kijkje in de keuken’ te nemen om te zien hoe het groep overstijgend samenwerken daar
al is vorm gegeven.
We hopen u op deze ochtend te mogen begroeten, u bent van harte welkom!

Koffiemomentje met de dorpsondersteuner!
Hallo ouders, opa’s & oma’s,
Ik ben nu al een 10 tal maanden als dorpsondersteuner werkzaam op de
Weebosch en heb al met vele mensen kennis gemaakt.
Als ik op dinsdag en donderdag ochtend aan kom rijden zie ik gezellig
ouders, opa’s en oma’s bij elkaar staan te praten nadat de kinderen
binnen gebracht zijn.
Nu het wat kouder wordt zou ik jullie uit willen nodigen om op dinsdag 13 november en/of donderdag 22
november een kopje koffie of thee te komen drinken in de vurkaomer om zo met elkaar kennis te maken.
Dorpsondersteuner Sjaan Janssens 0612317604

Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start.
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8,
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar (dinsdag 12 maart 2019) de klassikale typecursus van de
Typetuin, op basisschool de Klepper in Luyksgestel. Zie verdere info in de bijlage bij deze Flessenpost!

Kerstpost
In groep 3-4-5 gaat vanaf maandag 10 december weer het speciale kerstpostkantoor open.
Het postkantoor is elke dag open van maandag 10 december tot en met donderdag 20 december en is
bestemd voor alle kinderen van de school om elkaar een kerstgroet te sturen. Ook geschikt om snel en
voordelig uw kerstkaarten voor familie, vrienden en bekenden via een kind van school te laten bezorgen.
(Van deze mensen moet er dus wel een kind op school zitten!)
Kerstpost kan worden ingeleverd, voorzien van voornaam, achternaam en de groep. Post bestemd voor een
hele familie mag ook. Zet er dan duidelijk op bij welk kind en in welke groep de kaart en/of envelop bezorgd
moet worden. Kerstzegels zijn verkrijgbaar in het postkantoor en kosten € 0,15.
Het goede doel voor dit jaar is nog niet bekend maar laten we jullie zeker nog weten!
Openingstijden:
Maandag:
15.00 - 15.15 uur
Dinsdag:
8.30 - 9.00 uur en van 15.00 - 15.15 uur
Woensdag
12.15 - 12.30 uur
Donderdag:
8.30 - 9.00 uur en van 15.00 - 15.15 uur
Vrijdag:
12.15 - 12.30 uur

Mad Science; wetenschap & techniek cursus
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus
verzorgen op De Klepper, waar de kinderen van groep 3 t/m 8
zich voor kunnen inschrijven. Zie bijlage bij deze Flessenpost!

