
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

      Vrijdag 5 april 2019  
 

 

 
Verkeersexamen 
Vers van de pers: donderdag 4 april hebben de leerlingen van Gerardusschool het verkeersexamen afgelegd.  
Het was een beetje fris, maar alle leerlingen hebben hun route goed afgelegd. We hebben nog geen officieel 
bericht, maar hebben goede hoop op de uitslag! 
 

 
 
Reminder: inloopmoment ouders op vrijdag 5 april 
Vrijdag 5 april bent u van 8.30 tot 9.30 uur van harte welkom op school. We praten u dan bij over de 
schoolontwikkelingen en u kunt een kijkje nemen bij de lessen. Ook de peutergroep is opengesteld om een 
kijkje te nemen.  
 
 
Voorstelling Gerardusschool 
Om alvast te noteren in de agenda: op woensdag 26 juni zullen twee voorstellingen van de musical “Lang en 
gelukkig” worden opgevoerd, waar de leerlingen van Gerardusschool al het hele schooljaar heel hard aan 
werken. Het wordt een prachtige voorstelling!  
Er zullen twee voorstellingen gegeven worden: om 10 uur en om 19 uur.  
Nadere bijzonderheden volgen nog! 
 

 
 
 
 



                                                                                                                            

 
 
Even voorstellen  
 
Ik ben Elke Schoondermark, ben 18 jaar en kom uit Luyksgestel.  
Ik doe de opleiding Dienstverlening zorg en welzijn op het Summa College te Eindhoven. De komende tijd 
mag ik stage komen lopen op ’t Sint Gerardus school in groep 1-2-3.  
 
Ik heb er heel veel zin in!  
 
Groetjes, Elke Schoondermark 

 

 

 

 

 

 

 

Geen enkel stukje zwerfafval veilig! 

Bergeijk- Jonge afvalhelden in actie! 

Op dinsdag 19 maart gingen 42 leerlingen van Basisschool 

St. Gerardus aan de slag om alle troep op het schoolplein 

en rondom de school op te ruimen. Met afvalgrijpers, 

afvalzakken, handschoenen werd het zwerfafval opgeruimd 

en de omgeving rondom de school klaargemaakt voor het 

voorjaar. 

De St. Gerardus heeft gebruik gemaakt van het 

educatieprogramma met de gastles ‘Zwerfafval, Mooi niet!’ 

van onsburo. Met behulp van de gastles worden de 

leerlingen bewust gemaakt van het belang van een schone 

omgeving en natuur. Daarnaast leren ze hoe lang afval in 

de natuur blijft liggen en hoe het uiteindelijk in de plastic 

soep kan belanden. Bij de gastles hoort ook een 

opschoonactie op het schoolplein en rondom de school en 

wijk. 

Om de opschoonactie succesvol en veilig te laten verlopen krijgen de vrijwilligers, afvalgrijpers, 

afvalzakhouders met afvalzakken, handschoenen, veilgheidshesjes. Deze middelen worden door de 

gemeente Bergeijk beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor het ophalen van de volle afvalzakken 

met zwerfafval. Deze worden na afloop van de opschoonactie door de gemeente opgehaald. 

Ook aan de slag gaan? 



                                                                                                                            

Het opruimen van zwerfafval beperkt zich niet alleen tot de 

Landelijke Opschoondag. Iedereen is het hele jaar welkom om 

zwerfafval op te ruimen als ZAPper. Uiteraard mag dat alleen, 

maar samen is wel zo gezellig. De gemeente Bergeijk zorgt 

ervoor dat jij van alle materialen voorzien wordt. 

De gastles ‘Zwerfafval mooi niet’ wordt geheel gratis 
aangeboden door de gemeente Bergeijk en verzorgd door 
onsburo. Ben je geïnteresseerd en wil je dit of volgend 
schooljaar gebruikmaken van de gratis gastles? Of wil je ZAPper 
worden? Neem dan gerust contact op met Onsburo via: 
teamschoon@onsburo.eu  
 
                  

 

 

 

 

NIEUWS VAN NUMMEREEN  

Peuterprogramma  

Op dit moment zijn de peuters bezig met het thema ‘Ik ga bloemen en planten zaaien’.  

De groepsruimte is inmiddels omgetoverd tot een echte bloemenwinkel en dat ruik je ook!  

In een doorkijkbak hebben we zaadjes geplant en we volgen op de voet hoe deze groeien.  

Veel kinderen rennen bij het binnenkomen naar de bak om te kijken of de plantjes al gegroeid zijn. 

Ook buiten zijn we plantjes aan het planten. Sommige beginnen al uit te komen en daar zijn de 

peuters terecht trots op!   

Op zaterdag 23 maart hebben we met de peuters en hun ouders een uitstapje gemaakt naar 

Dierenrijk in Nuenen. Dat was mogelijk dankzij de papa en mama van Guus, die kaartjes 

beschikbaar stelden voor de kinderen. Het was een geweldige dag; de peuters en ouders hebben  

er echt van genoten. 

mailto:teamschoon@onsburo.eu


                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze Flessenpost: 

 

Bijlage 1: Maandag 8 april: bijeenkomst rondom woningbouw binnen Weebosch 

Bijlage 2: Woensdag 17 april v.a. 19.00 uur: thema avond rondom alcohol en drugs 

 

 

 

 

 


