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Donderdag 5 juli 2018
Nogmaals bijna vakantie..
Het schooljaar 2018-2019 zit er nu echt op!
Bij het schrijven van deze laatste en extra editie van het Kleppoortje gaat de zomervakantie voor alle
leerlingen starten.
Afscheid nemen
Helaas moeten we aan het einde van dit schooljaar van enkele collega’s afscheid gaan nemen.
Arrianne Vrenken en Kim Mennen gaan het team van Gerardus helaas verlaten.
Arrianne gaat aan de slag bij Willibrordusschool in Riethoven.
Kim gaat naar de Beisterveld in Bergeijk.
We danken beiden voor hun grote inzet voor de Gerardusschool en wensen hen heel veel succes toe op hun
nieuwe werkplekken.
Conciërge Ad de Laat
Conciërge Ad de Laat gaat de Gerardus verlaten. Hij gaat binnen de stichting aan de slag op twee scholen in
Soerendonk en Maarheeze.
Jamirte Vreijssen stelt zich voor
Voor het komende schooljaar wordt Jamirte Vreijssen voor drie dagen als extra leerkracht toegevoegd aan
het team van Gerardus. (bovenop de formatieruimte van de school)

Crazy hair day!!

Mijn naam is Jamirte Vreijsen, ik ben 25 jaar en woon in Budel. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de pabo te
Helmond. Mijn afstudeerjaar heb ik gelopen op ‘centrum voor onderwijsexpertise de Berkenschutse’. Een
cluster 3 school waarbij leerlingen met autisme, epilepsie en langdurige ziekten les krijgen.
Na mijn afstuderen ben ik gaan werken voor de stichting ‘Skozok’. Ik heb op veel verschillende scholen en in
veel verschillende groepen gestaan. Komend schooljaar mag ik naar de st. Gerardus. Op dinsdag, woensdag
en donderdag ben ik te vinden in groep 4 t/m 8. Ik ben leergierig en creatief. Een band op bouwen met de
kinderen vind ik erg belangrijk, maar ook goed contact met ouders vind ik fijn. Ik heb erg veel zin om komend
jaar met de kinderen aan de slag te gaan. Samen dingen ontdekken en leren.
Voordat het zover is wens ik iedereen een hele fijne zomervakantie en tot 20 augustus.

Vervanging juf Karen
Voor juf Karen komt in het nieuwe schooljaar nog een vervanger, voor zo lang als dat nodig is voor het
herstel van juf Karen.
Haar naam is Wilma Rooijackers. Zij zal zich in de eerste Flessenpost van het nieuwe jaar aan u voorstellen.

Alvast noteren in de agenda:
Om alvast te noteren op de kalender: de eerste studiedag waarop de kinderen extra vrij zijn is op dinsdag 18
september.
Na de vakantie ontvangt u een overzicht van het hele jaar.
Fijne vakantie!

