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Gevraagd: MR lid
Komend schooljaar ontstaat er een vacature voor de MR/ medezeggenschapsraad van Gerardus.
Belangstellenden voor deze mooie en interessante taak kunnen zich melden bij Irene Bremmers
ibremmers@skozok.nl en femkevandenhoudt@gmail.com.
Afscheid juf Sanne
Het ging allemaal erg snel…
Juf Sanne vond een nieuwe baan en uitdaging op een school in Vlijmen. Door de zomervakantie
hebben we het afscheid snel moeten plannen.
Het was een mooie en sfeervolle bijeenkomst met leerlingen, juffen en ouders.
We vinden het jammer dat Sanne gaat vertrekken, maar gunnen haar ook van harte een mooie
nieuwe uitdaging!

Vacature
In de vorige Flessenpost las u al dat juf Linda het komende schooljaar het team van Gerardus komt
versterken. Daarnaast hebben we nu een vacature voor nog een juf/meester. Daarmee zijn we aan
de slag. Door de vakantieperiode kan het zijn dat het invullen van deze vacature wat langer gaat
duren. We houden u op de hoogte!
Musical ‘Er Was Eens…’
Op woensdag 26 juni is de schoolmusical ‘Er Was Eens…’ opgevoerd. Ondanks de tropische hitte
verzorgden de leerlingen van Gerardusschool twee prachtige voorstellingen, waaraan ze het hele
jaar hard hebben gewerkt. Het publiek heeft er volop van genoten.
In het vrolijke sprookjesverhaal konden de leerlingen van Gerardusschool hun talenten volop laten
zien.
Compliment aan alle spelers en de docenten van Art4You!

Data om alvast te noteren in de agenda
De schoolkalender voor het nieuwe jaar wordt z.s.m. geplaatst op de website van de school.
Om alvast te noteren in de agenda:
3 september: alle leerlingen vrij ivm studiedag
9 september: schoolreis
16 september; informatieavond

Fijne vakantie allemaal!
Na een mooi schooljaar is het nu tijd voor rust en ontspanning.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en zien jullie graag weer in augustus op school!

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!

