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Musical ‘Er Was Eens…’
Op woensdag 26 juni is de uitvoering van de schoolmusical ‘Er Was Eens…’ Alle kinderen van de Gerardus zijn
al een tijdje flink aan het oefenen met toneelspelen en zingen, ter voorbereiding op deze uitvoering, onder
leiding van Sandor en Marinho, beiden van Art4U.
De eerste voorstelling zal plaatsvinden in de ochtend, rond 10.00 uur. De tweede voorstelling is gepland in
de avond, rond 19.00 uur.
Vorige week ontving u een mail van ons, met bijbehorende attributen- en kledinglijst. We hebben hierover
verschillende vragen gehad en begrijpen dat er enige onrust heerst over de voorbereiding en wat nog nodig
is. Op dit moment zijn we alle vragen hieromtrent aan het verzamelen. Zodra we de vragen in beeld hebben,
komt er zo snel mogelijk een mail naar u toe met meer informatie en antwoorden op de vragen. Deze mail
sturen wij binnen nu en een week.
Voor nu: het is echt niet de bedoeling dat u kleding en/of attributen gaat aanschaffen. Daar waar dat wel
nodig is, zullen we dat eerst intern bespreken en kijken we of er een budget is om dit mogelijk te maken.
Vaak lost het zich al op als we een keer in de klas vragen wie thuis nog wat heeft liggen.
Voor kinderen die 2 of 3 rollen hebben is het niet nodig om elke keer iets anders aan te hebben. We zoeken
daarin naar een basis die voor beide rollen geschikt is.
Achter de schermen zijn we druk bezig om u zo snel als mogelijk te voorzien van de juiste informatie en
geruststelling. Het komt goed. We gaan er een mooie voorstelling van maken!

Programma afscheidsweek groep 8:

Voor groep 8 breken de laatste weken aan als leerling van Gerardusschool. Hieronder leest u hoe hun
feestprogramma eruit gaat zien.
Donderdag 27 Juni 2019:
Piepersdag de kinderen gaan alle klassen door waar ze opdrachten krijgen. Als de opdracht goed is krijgen ze
een pieper (aardappel) bij de laatste klas hebben ze een zware rugzak vol piepers en zoveel weegt de rugzak
ook om naar het voortgezet onderwijs te gaan!
Donderdag avond hebben ze een BBQ en daarna blijven ze op school slapen.
Vrijdag 28 Juni 2019:
Spelletjes ochtend voor alle leerlingen.
Maandag 1 Juli 2019:
Gaan ze naar Bobbejaanland met juf Karen.
Dinsdag 2 Juli 2019:
Hebben ze een crea dag en gaan ze werken aan het afscheidscadeau.
Woensdag 3 Juli 2019:
Afscheidsochtend en diploma-uitreiking.

Even voorstellen: Linda de Vries
Zoals u hoorde bij de informatiebijeenkomst van afgelopen maandag, 17 juni, komt er op Gerardusschool
nog een leerkracht bij. Door de extra gelden vanuit de overheid kunnen we voor twee dagen per week Linda
de Vries welkom heten in ons team. Linda stelt zich hieronder aan u voor;

Beste ouders en kinderen,
Volgend schooljaar, na de zomervakantie mag ik op maandag en dinsdag op de Gerardusschool komen
werken.
Via deze weg wil ik mij graag alvast aan jullie voorstellen. Mijn naam is Linda de Vries, ik ben 41 jaar en woon
sinds anderhalf jaar met mijn gezin in Bergeijk. Daarvoor hebben we ruim 11 jaar in Giethoorn gewoond. In
2003 heb ik mijn diploma aan de Ipabo gehaald in Amsterdam, en sinds die tijd werk ik met heel veel plezier
in het onderwijs.
Een van mijn hobby’s is wandelen met mijn gezin, en zo hebben wij ook meegedaan aan de Klavertje vier
wandeltocht die in Weebosch georganiseerd worden. Zo kon ik al kennis maken met de buitenkant van de
school en de omgeving. Naast wandelen lees ik ook graag, en ga ik er graag op uit met mijn gezin.
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan op de Gerardusschool en kijk er naar uit iedereen persoonlijk te
ontmoeten.

Bedankochtend vrijdag 28 juni
Vrijdag 28 juni vanaf 11.00 uur willen wij jullie graag bedanken voor alle hulp die jullie dit jaar weer geboden
hebben.
Er is heel veel ouderhulp op de St. Gerardus en daar zijn we blij mee.
Er is koffie, gebak en een programma van de kinderen.
We hopen dat u er bij kan zijn!

Informatieavond nieuwe schooljaar
Op maandag 17 juni om 19.00 uur staat er een algemene informatieavond gepland om gezamenlijk even
terug te kijken op dit schooljaar, en om alvast vooruit te kijken naar het aankomend schooljaar. We hopen u
daar allen te mogen ontmoeten.

Vacature oudergeleding GMR
De GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van SKOzoK) is op
zoek naar ouders die de GMR willen komen versterken. Lijkt dit je interessant,
dan kun je je aanmelden bij de GMR.
Zie bijlage voor meer informatie.

Tip voor de zomervakantie: leesluikjes! Lekker lezen in de zomervakantie

Leesluikjes: zomerse adventskalender

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen in groep 1 t/m 4 iedere dag gratis een luikje openen met daarin een
leuke, verrassende activiteit die te maken heeft met lezen. Bijvoorbeeld een spelletje, een werkblad, of een
leesfragment. Aanmelden doe je eenvoudig en hier

Bijlage: bergeijk Be-active poster

Onderzoek verkeersveiligheid rondom Gerardusschool

Verkeersveiligheid
Veilig Verkeer Nederland heeft in opdracht van de school en de gemeente,
onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid rondom BS St Gerardus. Uit de
resultaten van de enquête kwam een aantal zaken sterk naar voren. Maar liefst 93%
van de betrokkenen vindt de verkeerssituatie op de routes van huis naar school
onveilig. Het meest genoemde probleem is de verkeersdrukte in de buurt rondom de
school tijdens de haal- en brengtijden. De enquête is ingevuld door 80 ouders,
leerlingen, grootouders en leerkrachten.

Fout parkeren

Oversteken

Hard rijden

75% van de betrokkenen die de
enquête heeft ingevuld ervaart
verkeersonveiligheid rondom het
thema van fout parkeren. Bij
drukte is er gebrek aan
parkeerruimte. Automobilisten
parkeren daarom op plekken waar
het niet mag waardoor de
verkeerssituatie onoverzichtelijk
wordt.

Op routes van en naar school is
oversteken lastig vanwege de
drukte en een gebrek aan
overzichtelijkheid en omdat
auto’s geen voorrang verlenen. In
de enquête heeft 88% van de
ondervraagde mensen
aangegeven zich hierdoor
weleens onveilig te voelen in het
verkeer.

Veel betrokkenen die het
onderzoek hebben ingevuld
hebben een situatie aangekaart
waarbij te hard rijden als
probleem ervaren wordt.

Ruim

Negen op tien
vindt de verkeerssituatie in de
buurt niet veilig.

64%
40%

vindt dat de kinderen lopend
of op de fiets gebracht en
gehaald moeten worden

is bereid vaker te voet of met de
fiets naar school te komen!

‘Je kunt vaak niet zien of er iemand
aankomt’

‘Auto’s rijden vaak zo hard,
dat ik bang ben omgereden te worden.’
Leerling BS St Gerardus

Leerling BS St Gerardus

Lee

Meest genoemde
knelpunten
Kruising Weebosch – St
Gerardusweg

Weebosch


 



Afspraken: wat nu?

Voor de school

Splitsing St Gerardusweg Witrijtseweg

De verkeersveiligheid rondom school vraagt om afspraken. Dat kunnen
gedragsafspraken of aanpassingen zijn. Door de betrokkenen wordt verwacht dat de
volgende afspraken effect kunnen hebben:
Afspraken
- Kom zo veel mogelijk te voet of op de fiets naar school
- Hoe meer kinderen op de fiets komen, hoe zichtbaarder ze zijn in het
verkeer
- Parkeer in de vakken, niet op de stoep of op de weg
- Houd je aan de toegestane snelheid
- Houd rekening met elkaar en spreek elkaar aan om de veiligheid rondom
de school te vergroten!

ALVAST BEDANKT VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING!

