
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

      Vrijdag 1juni 2018  
 

 

Juffendag                                            

De juffendag wordt gevierd op donderdagmiddag 21 juni.        

Noteren jullie dit in je agenda, wij hebben er zin in! 

 

Ouderbedankdag 

Op vrijdag 22 juni vanaf 11 uur worden de hulpouders / vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

Ook deze datum mag vastgelegd worden in je agenda. 

 

Project veilige schoolomgeving 

In april heeft u een mailtje ontvangen over het project Veilige schoolomgeving. Er is toen in het kader van dit 

project gefilmd rondom de school. De bedoeling was dat u nu het filmpje en de enquête al had ontvangen. 

Helaas heeft de montage van het filmpje door technische problemen vertraging opgelopen. En aangezien de 

zomervakantie nu snel dichterbij komt, hebben we besloten om het vervolg van het project over de vakantie 

heen te tillen.  

De bedoeling is dat u in september een link naar het filmpje ontvangt. 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. 

Vriendelijke groeten, 

de verkeerswerkgroep 

 

VakantieBieb 

De VakantieBieb stimuleert de jeugd om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt 60 e-books voor het hele 

gezin. De app is te downloaden en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet nodig. 

De VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en met 31 augustus 2018. 

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de 

zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van 

het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books 

voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje 

van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn.  

Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books. 

Winactie Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini 

door uit te leggen wat hun favoriete E-book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en 

spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl. 

 



                                                                                                                            

Bergeijk Active 
Sportief in Groot-Bergeijk. 
AvondWandel2Daagse Bergeijk 7 en 8 juni 2018  
Een sportieve activiteit in Bergeijk. Net als vorig jaar komt er ook dit jaar weer een wandelactiviteit voor 
groot en klein: de AvondWandel2Daagse. 
Afstanden: Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 / 5 / 10 kilometer. De kortste route is ook geschikt 
voor rolstoelers. 
Aanvang: Starten kan tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf het Aquinohuis aan de Rauppstraat 52. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 
 
Randprogramma: Naast de wandelactiviteit is er ook een randprogramma. Zo is er muziek bij het Aquinohuis 
en langs de route. Ook is er gezorgd voor een hapje en een drankje. De komende weken wordt de 
AvondWandel2Daagse actief onder de aandacht van de kinderen op de Bergeijkse basisscholen gebracht. 
Kleurwedstrijd: Voor de Bergeijkse schoolkinderen is er een kleurwedstrijd. De tekeningen worden via de 
school verspreid. Ook basisschoolkinderen die op een school buiten Bergeijk zitten kunnen meedoen. 
Kleurplaten daarvoor zijn af te halen bij het Aquinohuis. 
De ingeleverde tekeningen zullen opgehangen worden bij de start en finish van het Aquinohuis en er zijn 
leuke prijzen te winnen d.m.v. een loterij. 
Oproep: Het randprogramma wordt momenteel gevuld en er is nog plek voor muziekgezelschappen/acts 
langs de route en/of bij het Aquinohuis. Voor meer info/aanmelden: bel Laurens Mijnheer 
(Dorpsondersteuner Bergeijk 't Hof) op 06-52634809 of mail hem: l.mijnheer@lumenswerkt.nl  
Organisatie en sponsoren: De Avondwandeltweedaagse Bergeijk wordt georganiseerd door de volgende 
partijen:  Dorpsraad Bergeijk 't Hof, Dorpsondersteuner Bergeijk 't Hof, Gemeente Bergeijk, 
Seniorenbeweegcoach Gemeente Bergeijk, het Aquinohuis en zeker niet te vergeten alle betrokken 
vrijwilligers.  
Een speciaal woord van dank aan alle sponsoren/behulpzame  partijen. 
Dit zijn: Gemeente Bergeijk, GGD Zuid-Oost Brabant, Toeristen Informatie Punt (TIP) Bergeijk, RSZK 't 
Hofhuys, BDO (triomfboog), Schoenwinkel Geenen, Sportwinkel Sport 51, Medivoet pedicure Germieke 
Sleddens. 
(bijlagen) 
 

Schoolkamp 

De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan op 3-4-5 oktober 2018 op schoolkamp.  

Dit mag alvast genoteerd worden in uw agenda. 
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