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Stakingsdag 13 april: Gerardusschool gewoon open
U hebt er vast al over gehoord of gelezen:
De acties in het basisonderwijs worden doorgezet in de vorm van regionale
estafettestakingen.
Na Noord-Nederland (14 februari) en Midden-Nederland (14 maart) is op vrijdag
13 april de beurt aan Zuid-Nederland. Elke leerkracht maakt hierin een eigen
keuze: wel of niet staken.
Dit kan per school verschillend uitpakken en variëren van helemaal gesloten, tot
een deel van de groepen geen les of een gewone lesdag voor alle groepen.
Voor Gerardus geldt het laatste. Vrijdag 13 april is voor de leerlingen van Gerardus een gewone lesdag.
Project Veilige schoolomgeving

Beste ouders,
Wellicht heeft u gezien dat er vanochtend rondom de school gefilmd is. Dit is onderdeel van het project
Veilige School Omgeving. Hierover heeft eerder in de Flessenpost een klein stukje gestaan. Een
medewerkster van Veilig Verkeer Nederland (VVN) gaat namens de gemeente Bergeijk het project Veilige
School Omgeving vorm geven samen met de school. Het filmen vanochtend is om de huidige verkeerssituatie
rondom school in kaart te brengen. Over enkele weken zult u een link ontvangen. U kunt dan het filmpje en
de huidige verkeerssituatie zelf bekijken. Iets later zult u dan ook een enquête ontvangen.
Het uiteindelijke resultaat zal een afsprakendocument / flyer zijn over de verkeersveiligheid rondom de
Gerardus; bruikbaar om de aandacht en zorg voor de veiligheid onder de aandacht te brengen en te houden.
Binnenkort dus meer informatie en we hopen op een grote betrokkenheid bij dit project. Samen maken we
de schoolomgeving veiliger!
Met vriendelijke groet,
namens team en verkeerswerkgroep,
Kim Mennen

Buitenlesdag
Op 10 april is het zover; de Nationale Buitenlesdag. We hebben er ongelofelijk
veel zin in!
BS St. Gerardus gaat naar buiten op de Nationale Buitenlesdag 2018
Dinsdag 10 april 2018 doet BS St. Gerardus te Weebosch-Bergeijk mee aan
de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten in heel
Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties en
gezondheid van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Buiten leren
kinderen op onderzoekende en speelse wijze, én kunnen lessen eenvoudig
gecombineerd worden met bewegen.
Tijdens de Nationale Buitenlesdag worden op meer dan 2000 scholen buitenlessen gegeven. Ook de
Gerardus doet mee aan deze derde editie van de Buitenlesdag. Onze basisschool maakt al jaren gebruik van
een “buitenklas” dus deze aanvulling is zeer gepast, een uitdaging en erg leerzaam voor onze leerlingen.
IVN en Jantje Beton organiseren voor het derde jaar de Nationale Buitenlesdag. Inmiddels is er een duidelijke
toename te zien in het aantal scholen en leerkrachten die buitenles geven. Uit recent onderzoek van DUO
onder 1000 leerkrachten blijkt dat 89% vaker buitenles wil geven. Daarbij verwacht 92% (op lange termijn)
leeropbrengsten bij kinderen. Verder is 75% van de leerkrachten van mening dat buitenles een meerwaarde
biedt ten opzichte van alleen binnen lesgeven en geeft 30% van alle leerkrachten inmiddels ook minimaal
een keer per maand buiten les.

Groep 8 maakt de eindtoets
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april maakt groep 8 de eindtoets: IEP!
Wij wensen hen veel succes toe!

Nieuwe aanwinst voor Gerardusschool: een piano!
De dorpsraad heeft ervoor gezorgd dat Gerardusschool sinds afgelopen week de beschikking heet over een
piano. Hartelijk dank daarvoor!
Verschillende leerlingen wilden deze alvast eens uitproberen. Zie foto!

