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Bijna vakantie..
Het schooljaar 2018-2019 zit er alweer bijna op. Eén week nog maar. Gisteravond hebben de leerlingen van
groep 8 een overnachting op school gehad. Voor hen breken de allerlaatste dagen aan als leerlingen van de
Gerardusschool.
We nemen komende week afscheid van deze kanjers uit groep 8: Stan, Lotte, Niels, Maik, Ayse en Vinciano.

We wensen jullie nog veel plezier met de laatste dagen van de afscheidsweek en veel succes op jullie nieuwe
school.'

Crazy hair day!!
Op de laatste donderdag van dit schooljaar, 5 juli, is het weer de traditionele 'crazy-hairday'.
We zijn benieuwd naar jullie creaties en gaan zo het jaar gezellig afsluiten! :-)

Hulp gezocht!
Beste ouders,
Op maandag 9 juli hebben we van 10.00 tot 12.00 uur een knutselochtend voor de kinderen van de
Weebosch van 3 t/m 12 jaar.
Alle peuters, kleuters en kinderen van de Weebosch mogen dus meedoen!
Hiervoor ben ik op zoek naar ouders die hierbij kunnen helpen. Voor de materialen etc. wordt gezorgd.
Mocht U in de gelegenheid zijn om te helpen laat dit dan zo snel mogelijk weten aan mij via een
appje (tel:06-53717978).
Groetjes Maaike d'Haens

Cursus AD(H)D voor ouders
In de bijlage vindt u informatie over de cursus AD(H)D voor ouders.

Ook voor mij als directeur zit het eerste jaar erop. Ik kijk terug op een fijn jaar, waarin ik met het team,
leerlingen en ouders van de Gerardusschool heb mogen kennismaken, en met het mooie dorp Weebosch.

Fijne zomervakantie
Om na de vakantie weer met energie te kunnen starten is het evenzeer van belang om even afstand te
nemen en de tijd voor ontspanning en rust te nemen.
Wij wensen u een hele fijne zomervakantie toe en we zien elkaar graag weer terug op 20 augustus; de
eerste schooldag.

Kinderprogramma 2018
Openluchttheater De Hunnebergen Luyksgestel
Kijk voor uitgebreide info op www.hunnebergen.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De slimme streken van Klaas Galgenaas
Door Het Kleppervolkje
Doelgroep:
Families en jongere kinderen
Data en tijd voorstelling:
Zaterdag 7 juli 19 uur
Zondag 8 juli 14.30 uur
Prijs voorverkoop:
5 euro
Prijs kassa:
5,50 euro
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Kleine Zeemeermin
Door Toneelvereniging Mariahout
Doelgroep:
Iedereen van 4 tot 104 jaar
Data en tijd voorstelling:
Vrijdag 13 juli 14 uur
Prijs voorverkoop:
4,50 euro
Prijs kassa:
5,50 euro
Een muzikale, vrolijke, herkenbare en meeslepende voorstelling vol humor en liefde tussen vis en mens,
vervuiler en natuuractivist.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nog lang niet naar bed
Door Saskia Egtberts en Barbara de Wit
Doelgroep:
Iedereen van 4 tot 104 jaar
Data en tijd voorstelling:
Vrijdag 10 augustus 14 uur
Prijs voorverkoop:
4,50 euro
Prijs kassa:
5,50 euro
Nog lang niet naar bed” is een vrolijke, fantasievolle, interactieve voorstelling met pakkende liedjes, geschikt
voor iedereen vanaf 4 jaar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Broer en Zus
Door Koekepeer theater
Doelgroep:
Iedereen van 4 tot 104 jaar
Data en tijd voorstelling:
Vrijdag 17 augustus 14 uur
Prijs voorverkoop:
4,50 euro
Prijs kassa:
5,50 euro
Broer & Zus is een vrolijke, interactieve voorstelling over rivaliteit, de lol in het ontdekken van onderlinge
verschillen en over familie die je af en toe wel achter het behang wil plakken!

