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Voorleeswedstrijd

Raf d’Haens vertegenwoordigde Gerardusschool bij de voorleeswedstrijd. Alle scholen van de
gemeente Bergeijk waren met hun eigen deelnemer present en uiteraard waren ook de supporters
aanwezig; vanuit Gerardusschool mét spandoek!
Er kan er altijd maar ééntje winnen; dat deed niets af aan het super-goede optreden van Raf.
We zijn trots!
Zie foto! 

Rapporten komende week!
Woensdag 27 februari worden de rapporten weer aan de leerlingen meegegeven!

Carnaval!
Nog twee weken…..en dan barst het carnaval weer los. Op Gerardusschool gebeurt dat al een paar
dagen eerder.
Om alvast te noteren in de agenda: op dinsdag 26 februari bent u om 14.45 uur bent u van harte
welkom op school om de carnavalsoptocht van Gerardusschool te komen bewonderen en om met
ons mee te hossen. Veel plezier!

Reminder: uitnodiging oudertevredenheidsonderzoek
Afgelopen week ontving u via de mail een uitnodiging om deel te nemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek van onze Stichting SKOzoK. Bij deze een reminder en het
vriendelijke verzoek om de vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden helpen ons om onze kwaliteit te
blijven verbeteren. Dank!

Workshop poëzie op Gerardusschool

Hoe lang duurt het voorlezen van een gedicht. Eén minuut? Die kunt u makkelijk missen. Elke
dag. En in die minuut breng je je kind aan het lachen, troost je kinderen, leer je ze spelen met
taal of geef je ze nieuwe inzichten. En in alle gevallen verrijk je hun leven.
Dichten is Spelen met letters, Toveren met taal, Schilderen met woorden.
Een gedicht kan je helpen om woorden te vinden bij bijzondere gebeurtenissen in het leven. We
grijpen vaak naar poëzie bij een geboorte, een liefdesverklaring, of als er een dierbare overlijdt.
Maar er is zoveel meer! Er zijn gedichten voor elke dag, om bij weg te dromen of om door
verrast te worden. Daarom:
Lees elke dag een gedicht, of lees er eentje voor! Thuis en in de klas.
Op 1 februari kregen alle groepen een workshop Poëzie. Leerlingen van de onderbouw genoten
van de bundel Haren vol banaan van Erik van Os. Dit boek is te leen in de schoolbieb.
Verder kwamen diverse dichtvormen aan de orde. Er werd ervaren dat je kunt spelen met taal
door bv. Klinkers weg te laten, letters te husselen en geluiden proberen weer te geven in
woorden. Het kost iets meer moeite om te lezen, maar het lukt. Er werd geluisterd naar een
rap, en de leerlingen van groep 6 trakteerden mij op een rap.
Veel leesplezier!
Martijn Haneveer
Lees-/mediaconsulent b.s. Gerardus

Nieuws van Nummereen:
Peuterprogramma
We zijn inmiddels weer met een nieuwe thema gestart, namelijk ‘ik ga boodschappen doen’.
Een thema wat de peuters erg aanspreekt! Onze thema’s duren zes weken. We bieden een
leerzaam activiteitenaanbod aan. Zo hebben we spelactiviteiten, rekenactiviteiten en natuurlijk

hebben we bijpassende liedjes die we samen zingen. Om het thema te openen hebben we een
uitstapje gemaakt naar de Jumbo.

Even voorstellen: stagiaire bij ‘t Zandhupke
Hallo,
Ik ben Robin Pulles en ik loop op donderdagochtend stage bij peuterspeelzaal 't Zandhupke.
Ik vind het super leuk om ook alle kindjes in de Weebosch te leren kennen, en hoop op een leerzame periode
hier op' t Zandhupke.

