
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

      Vrijdag 17 mei 2019  
 

 

 

Eindtoets uitslag groep 8 bekend! 

Deze week kwam de uitslag van de IEP-eindtoets, gemaakt door de leerlingen van groep 8.  

We zijn super trots op de mooie score van 81.7! 

Gefeliciteerd, kinderen en juffen, met dit mooie resultaat! 

 

 
 

Studiedag op 3 juni 

Alvast een reminder: op maandag 3 juni is er een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.  

 

 

Communieviering 

 

A.s. zondag 19 mei is er om 9.30 uur een communieviering op de Weebosch.  

Manon Hoeks, Len Hoeks en Iris Lemmens zullen dan hun Eerste Communie ontvangen. 

Er zal een gelegenheidskoortje zingen en ook zullen de communicanten zelf teksten voorlezen en zingen 

tijdens de dienst.  

Natuurlijk vinden wij het gezellig als er zo veel mogelijk kinderen, ouders en grootouders van de Weebosch 

komen om deze dienst bij te wonen.  

Dus hopelijk allemaal tot zondag! 

 

Namens kindergezinsdiensten de Weebosch,             

Maaike d’Haens  

 

 

 

 



                                                                                                                            

 

 

Vertrek Kwaliteitsondersteuner  Sylvia van Bragt 
Via deze weg informeren wij jullie over het vertrek van onze K.O.-er Sylvia van de Klepper en de Gerardus.  
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Sylvia K.O.-er worden van het cluster waartoe de recent geopende 
en snel groeiende AZC-school de Opstap in Maarheeze behoort. In dit cluster is ruimte ontstaan en behoefte 
aan een K.O.er met expertise op NT2-gebied.  
Sylvia heeft deze expertise en heeft eerder aangegeven graag betrokken te willen zijn bij de leerlingen van 
de nieuwe AZC-school. Deze kans dient zich nu aan.  
We vinden het oprecht jammer dat Sylvia ons cluster na twee jaar gaat verlaten, maar hebben begrip voor 
de omstandigheden die zich nu voordoen. Daarnaast gunnen we Sylvia uiteraard van harte deze mooie 
uitdaging, en we feliciteren haar daarmee.  
  
Voor De Klepper en Gerardus komt er een nieuwe K.O.-er: Anke Liefrink gaat het stokje van Sylvia 
overnemen.  
Anke werkt momenteel als leerkracht op de Beisterveld in Bergeijk en heeft gedurende het afgelopen jaar 
een K.O.-opleidingsjaar doorlopen, waarin ze zich alle zaken heeft eigen gemaakt om als zelfstandig K.O.-er 
aan de slag te kunnen gaan.  
Met ingang van volgende week zal Anke tot aan de zomervakantie een dag per week gaan meelopen met 
Sylvia.  
We heten Anke van harte welkom in ons team en wensen haar veel succes.  
 

 

Leven met een beperking: leerzaam evenement voor de groepen 1-8 
 

Afgelopen woensdag werden de leerlingen van Gerardusschool een ervaring rijker, middels het evenement 
‘leven met een beperking’.  
Hieronder leest u daarover een verslagje van enkele leerlingen: 

 

Sporten met handicap  

Woensdag 15 mei, Op deze dag mocht de hele school sporten met een handicap. We 
gingen bijvoorbeeld een parcourtje doen met een rolstoel doen een potje voetbal met een 
minder zicht bril. 

Ook deden we een parcourtje met een blinddoek om. Het was heel erg leuk en interessant 
om zoiets te ervaren wij hebben heel veel medelijden met degene die een handicap 
hebben. 
 



                                                                                                                            

 
 

Bedankt juf Kaat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen bij deze Flessenpost: 

 

BergeijkActive: aanbod kennismaken met winter- en watersporten 

 

KPJ: mini zeskamp 

 

 

 

 

 

 


