
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

         Vrijdag 7 december 2018  
 

  

 Koffie-/ inloopmomentje 

Om alvast te noteren in de agenda: Het volgende koffie- / inloopmomentje staat 

gepland op vrijdag 5 april 2019.  

 

Sinterklaas 

Maandag 3 december bezochten Sinterklaas en zijn Pieten ook Gerardusschool.  

 
Op donderdag 6 december waren de kinderen vrij om te genieten van hun cadeaus! 

En nu op naar de kert-tijd! 

 

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     

 

 

 
 
 
Reminder aanmelden typecursus groepen 6-8 
Startdatum:  dinsdag 12 maart 2019  
Lestijd:   15:30 tot 16:30 uur  
Leslocatie:  Basisschool De Klepper  
Korting voor snelle beslissers Schrijf jouw kind(eren) in voor 2 januari en ontvang €15,- korting.  
Je betaalt dan €160,- in plaats van €175,-.  
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!  
Inschrijven is een fluitje van een cent; 
1. Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.  
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.  
6. Rond de inschrijving verder af.  
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via support@typetuin.nl 
of 013-5220579.  
Bijlage toevoegen  
 


