
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

         Vrijdag 27 september 2019 
  

 

Nieuwe leerlingenraad Gerardusschool 

De volgende leerlingen van de bovenbouwgroepen van bs Gerardus zijn door hun klasgenoten gekozen om 

dit schooljaar mee te praten in de leerlingenraad over allerlei schoolse zaken. Zij gaan met juf Sandra 

binnenkort de eerste vergadering doen.  

Timo (gr. 7), Puck (gr 8), Ward (gr. 8), Raf (gr 8), Brent (gr. 7), Sil (gr. 8) 

 

 
 

Vacature: MR ouderlid gevraagd 

In verband met het vertrek van een van de ouderleden van de MR, ontstaat er een vacature. 

 

Vindt u het als ouder interessant om mee te praten en te denken over schoolbeleid, dan is de MR een mooie 

kans daarvoor.  Voor informatie kunt u zich melden bij Femke van den Houdt 

femkevandenhoudt@gmail.com of Nienke van Horssen : nienke-summer@hotmail.com  
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Verkoop kinderpostzegels van start! 

Deze week gaan de leerlingen van groep 7 en 8 op pad met de kinderpostzegels. U kunt dus een belletje 

verwachten aan de deur! Leuk om te vermelden is, dat de kinderen zelf een goed doel konden uitkiezen.  

De opbrengst van de verkoop van kinderpostzegels van Gerardus gaat naar de voedselbank! 

 

 
 

Van Flessenpost-nieuws naar Website-nieuws 
  
          
 

 
 
 
Al jaren ontvangt u tweewekelijks de Flessenpost, regelmatig voorzien van bijlagen.  
De Flessenpost komt op de website en via een email met een link komt u op de website terecht.  
Na de herfstvakantie gaat dit veranderen.  
Nieuwsberichten en bijlagen worden rechtstreeks op de website geplaatst.  
Als u op uw mobiele telefoon in de SKOZapp de instellingen aanpast (handleiding hiervoor zit als bijlage bij 
dit Flessenpost), dan is het mogelijk om van elk nieuw bericht een melding met een link te ontvangen.  
Zo blijft u makkelijk op de hoogte.  
Dit bericht zal in de komende periode tot aan de herfstvakantie steeds in de Flessenpost worden 
opgenomen, zodat u alle tijd heeft om de SKOZapp te installeren.  
 

 

 



                                                                                                                            

Vooraankondiging: ouderklankbordgroep bs Gerardus op 16 november a.s. 

Op 16 november a.s. vindt van 19.30 tot 21.00 uur de eerste bijeenkomst plaats van de 

ouderklankbordgroep. We zijn van plan om drie maal per jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren. 

Bedoeling van de ouderklankbordgroep is niet om beslissingen te nemen, maar om op een informele manier 

met de schoolleiding en elkaar in gesprek te gaan over allerlei schoolse zaken.  

U ontvangt in de komende weken nog een aparte uitnodiging voor de klankbordavond. Alle ouders zijn van 

harte welkom. Aanmelden kan via ederks1@skozok.nl  

 

 

TSO afspraken 

 

 
 

Na de herfstvakantie starten wet met nieuwe afspraken bij de TSO. Tijdens de informatieavond vertelde ik u 

daarover. Om alle betrokken TSO-krachten  goed te kunnen informeren en ook de kinderen hierin zorgvuldig 

mee te nemen, starten we na de herfstvakantie pas. met de nieuwe werkwijze.  

Wat willen we graag gaan zien: 

 Een ontspannen middagpauze voor leerlingen, vrijwilligers en team. 

 Aandacht, rust en structuur tijdens het eetmoment. Aandacht voor eten en drinken. 

 Keuzemogelijkheden voor leerlingen om hun pauze prettig in te richten.  

De belangrijkste veranderingen in het kort: 

 Dagelijks participeren twee leerkrachten van 12.15 tot 12.30 tijdens het eetmoment. 

 

 Het eetmoment vindt apart plaats met de leerlingen van 1-4 (lokaal groen) en met de leerlingen van 

5-8 (aula). Een leerkracht en een ouder begeleiden samen de beide eetmomenten.  

 Er wordt een stiltelokaal ingericht (ruimte in aula). Leerlingen kunnen zelf kiezen voor het 

doorbrengen van hun pauze na het eetmoment in het stiltelokaal. (Afspraak is dat het daar ook echt 

stil/rustig is. Er liggen kleurplaten en boekjes).  

 

We vinden het heel fijn wanneer u uw kind een gezonde lunchtrommel meegeeft! 

 

 

mailto:ederks1@skozok.nl


                                                                                                                            

 

Sjors sportief en creatief 

Afgelopen week kregen de kinderen de eerste boekjes van Sjors Sportief en creatief mee naar huis: een leuk 

en gevarieerd aanbod binnen de gemeente Bergeijk.  

 

 
 

 

 

 

Hieronder leest u hoe u daar samen met uw kind wegwijs in kunt raken.  

 

 

 



                                                                                                                            

 



                                                                                                                            

       

 

 

 

 

 
 


