
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

         Vrijdag 11 oktober 2019 
 

Bijlage  : notulen MR sep 2019 

 

Juf Irene verlaat Gerardusschool 

Juf Irene heeft aan het begin van dit schooljaar aangegeven dat ze in de loop van het jaar de overstap wil 

gaan maken naar de vervangerspool van SKOzoK.  

De mogelijkheid om deze stap te gaan maken, deed zich kortgeleden voor: na de herfstvakantie ontstaat een 

vervangingsvacature in de schakelklas in Bergeijk.  

Dat betekent dat juf Irene in de eerste week na de herfstvakantie, op dinsdag 22 oktober, haar laatste 

werkdag hier op school zal hebben en afscheid gaat nemen van Gerardusschool.  

Vanaf 15.00 is er gelegenheid voor ouders om binnen te lopen om juf Irene de hand te schudden.  

Haar plaats zal worden ingevuld door juf Marika Drees, die haar werkdagen zal gaan uitbreiden.  

Wij bedanken juf Irene voor haar grote inzet voor Gerardusschool en zullen met leerlingen en collega’s een 

mooi afscheid voorbereiden.  

 

 
 

 

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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Week van de pauzehap!  

In de week voor de herfstvakantie hebben alle leerlingen van Gerardusschool zich verdiept in een gezonde 

pauzehap. En natuurlijk ook zelf pauzehapjes gemaakt, die zowel gezond als lekker waren.  

 

 

 
 

Nieuwe afspraken TSO  

 

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

daarover.  

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: 

 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 de 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! 

 
 
(Alvast) even voorstellen: Janine Stauttener  
Met ingang van de kerstvakantie zal juf Kim met verlof gaan. Haar vervangster is inmiddels bekend. Zij stelt 
zich hieronder aan u voor en zal in de periode na de herfstvakantie al af en toe komen meedraaien op school.  
 



                                                                                                                            

Hoi, 
 
Ik ben Janine en ben 35 jaar. 
Woon in Eindhoven en heb 2 kinderen. Een jongen van 9, Cas en een meisje van 8, Fenne. 
Vanaf 6 Januari ga ik de taken overnemen van juf Kim zodat zij lekker kan genieten van haar verlof. 
 
Ik heb de opleiding onderwijsassistente afgerond en daarna heel lang in de kinderopvang gewerkt. 
 
Ik heb heel erg veel zin om hier te komen werken. Het kan zijn dat jullie mij misschien eerder hier rond zien 
lopen maar ik ga af en toe met Kim meedraaien zodat ik precies zie wat zij doet en leer ik de kinderen vast 
kennen. 
 
Heb je vragen, loop gerust naar me toe! 
 
Tot snel! 
 
Groetjes Janine 
 
 

Vooraankondiging: ouder inloopmoment op woensdag 20 november a.s.  

Op 20 november a.s. vindt vanaf 8.30 uur het eerste ouder-inloopmoment plaats van dit schooljaar.   

Tijdens het inloopmoment praten we u bij over de schoolontwikkeling en de manier va werken op school. En 

u kunt meekijken met de lessen. Zoals u weet, werken we steeds meer samen; zowel leerlingen als 

leerkrachten. Maar we doen ook nog veel dingen apart. Hoe dat eruit ziet, kunt u zelf komen bekijken. 

Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. U bent van harte welkom!  

 
 

 

 

Laatste Flessenpost! (Van Flessenpost-nieuws naar Website-nieuws) 
          
 



                                                                                                                            

 
 
 
Sinds jaren ontving u tweewekelijks de Flessenpost, regelmatig voorzien van bijlagen.  
De Flessenpost werd geplaatst op de website en via een email met een link komt u op deze pagina van 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.  
 
 
Inloopmoment hulp bij installatie en gebruik SKOzapp  

 
Op vrijdagochtend 1 november vanaf 8.30 uur kunt u in de aula van bs de Klepper in Luyksgestel terecht 
voor hulp bij het installeren van de SKOzap. Er zijn dan ICT-deskundigen aanwezig om de installatie voor/met 
u te doen of ervoor te zorgen dat problemen met de SKOzap worden opgelost. Zo hoeft u geen bericht meer 
te missen!  
Graag even aanmelden hiervoor, via ederks1@skozok.nl  
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