
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

      Vrijdag 1 februari 2019  
 

 

 

Voorleeswedstrijd! 

Volgende week vrijdag gaat Raf onze school vertegenwoordigen bij de Voorleeswedstrijd in de Kattendans. 

We wensen hem veel succes!! 

 

 
 

 

Inschrijven voor oudergesprekken 
Op donderdag 14 feb en maandag 18 februari zijn er weer oudergesprekken.  
U kunt zich vanaf volgende week vrijdag 8 februari inschrijven! 

 

 

Reminder: studiedag team donderdag 7 februari 
Aanstaande donderdag 7 februari zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag.  

 

 
 

 

 



                                                                                                                            

 

 

Reminder: tevredenheidsonderzoeken  

U ontving hierover afgelopen week al een brief. Bij alle scholen van Stichting SKozoK wordt in de komende 

week een start gemaakt met de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders. U ontvangt 

daarvoor een mail met daarin een link.  

De opbrengsten helpen ons om onze organisatie te blijven verbeteren. Alvast dank voor uw bijdrage! 

 

 

 
 

 

Informatie over leerplicht voor alle ouders van de Kempen 

Bij deze Flessenpost vindt u informatie over de leerplicht en verlof, bedoeld voor alle ouders van 

schoolgaande kinderen in de Kempen. Zie bijlagen bij deze Flessenpost! 

 

 
 

 

 

 

 

Gratis voorstelling: een puber in huis? Een toer! 
Puberexpert Marina van der Wal: “Het opvoeden van pubers is leuk!” 

Op 14 februari en 3 april ontvangen de Kempengemeenten Marina van der Wal, zelf moeder van twee ‘bijna 

klaar’ pubers, met haar Theatervoorstelling ‘Een puber in huis? Een toer!’. “De puberteit zien veel ouders als 

de lastigste opvoedperiode van hun kinderen. En ondanks het feit dat pubers zich natuurlijk gaan verzetten  

 



                                                                                                                            

tegen hun ouders, hoeft dat helemaal niet. Zeker niet als je weet hoe het brein van pubers zich in deze 

periode ontwikkelt”.  

 

 
 

De voorstelling van 14 februari is te zien in Theater De Kattendans in Bergeijk en de voorstelling van 3 april 

vindt plaats in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel. Beide voorstellingen zijn gratis te bezoeken voor 

ouders van pubers uit Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden.  

De gemeenten bieden de gratis tickets aan in het kader van het project weerbaarheid. Met dit project willen 

de gemeenten de weerbaarheid van kinderen en de opvoedkracht van ouders versterken. Tickets voor één 

van beide voorstellingen zijn te bestellen via: www.bergeijk.nl/puberinhuis14februari of 

www.bergeijk.nl/puberinhuis/3april   

Aanvang beide voorstellingen: 20.15 uur. Tijdens de pauze en na afloop is er ruim de gelegenheid om Marina 

vragen te stellen. (zie bijlage voor flyer) 

 

 

Lezing over faalangst  
Bibliotheek de Kempen organiseert, in samenwerking met de activiteitencommissie Luyksgestel, een lezing 
over faalangst op dinsdag 19 februari in den Eijkholt in Luyksgestel. 
Zie onderstaande info en bijlage bij deze Flessenpost! 
 
Faalangst 
In de huidige maatschappij is de prestatiedruk op kinderen enorm. Er heerst een echte toetscultuur; op 
school worden kinderen al vanaf groep 1 getoetst maar ook bij sportclubs en dergelijke ligt de druk om te 
presteren vaak hoog. De sociale media laten kinderen (en volwassenen) ook nog eens geloven dat het leven 
van anderen er altijd perfect uitziet. Geen wonder dat steeds meer kinderen bezwijken onder deze grote 
druk. Ze ontwikkelen een vertekend beeld van zichzelf en de wereld om hen heen en krijgen faalangst.  
De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Reserveer een gratis ticket via de agenda van 
www.bibliotheekdekempen.nl.  
Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en discussie te voeren.  
 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/

