
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

      Vrijdag 24 november 2017  
  

MR St. Gerardus 

Beste Allemaal, 

Het is inmiddels alweer november maar toch willen wij ons nog even voorstellen als nieuwe leden van de  

MR waar we dit schooljaar mee begonnen zijn. 

Wij zijn Nienke en Femke. 

Nienke is de moeder van River (groep 5) en Summer (Rythovius). Sinds vorig jaar zit River op de 

Gerardusschool en zij wonen in Bergeijk. 

Femke is de moeder van Lars (groep 7), Sven (groep 5) en Ise (groep 2) en sinds 9 jaar woonachtig op de 

Weebosch. 

Als ouders vinden wij de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk onderdeel van hun leven.  

Daarom willen ook wij als ouder betrokken zijn bij de school. Als MR lid van de Gerardusschool is het een 

prima gelegenheid om alle ouders te vertegenwoordigen en te informeren tot zover dat mogelijk is.  

Wij zullen al het mogelijke doen om het voor de school ouders en kinderen een zo aangenaam mogelijk 

schoolbeleid te onderhouden.  

Wij willen Ingrid en Anke bedanken voor hun enorme inzet afgelopen jaren als MR lid.  

Met dezelfde visie en inzet zullen wij vanaf dit schooljaar het stokje van hun overnemen.  

Wilt u iets bespreekbaar maken kom gerust naar ons toe! 

Groetjes 

Nienke en Femke 

                                                  
 

 

Mogelijk tweede stakingsdag op 12 december 

Het is nog niet helemaal zeker, maar mogelijk wordt er op 12 december een tweede stakingsdag uitgeroepen 

voor het PO (basisonderwijs) in Nederland. Het PO-front strijdt voor goede arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, meer handen in de klas en een eerlijke beloning in het basisonderwijs. U leest hierover meer in de 

brief als bijlage bij deze Fessenpost. De brief zal ook apart op de website geplaatst worden, onder het kopje 

“brieven aan ouders”. Na 5 december wordt duidelijk of er inderdaad een stakingsoproep komt. We houden 

u op de hoogte!  



                                                                                                                            

 
 

Leerlingenraad Gerardus gestart! 

De leerlingenraad van Gerardus heeft haar eerste vergadering gehad! Ze hebben er zin in en vooral ook veel 

goede ideeën! Kijkt u maar eens op de website onder het kopje ‘Ouders’- ‘Leerlingenraad’. Daar vindt u het 

eerste verslag!  

 

                                
 

 

 

Maak je zichtbaar! 

In deze donkere maanden is het buiten eerder donker maar ook ’s morgens kan het nog donker zijn. En wat 

te denken van de druilerige, soms mistige dagen. 

Tijd om jezelf goed zichtbaar te maken in het verkeer! 

Een aantal jaar geleden hebben alle kinderen van school een fluorescerend hesje gekregen. Naast het 

gebruik van je fietsverlichting kun je dit hesje goed gebruiken om je zichtbaar te maken. Ook als het niet 

geheel donker is! Ga je te voet naar school, trek dan ook je hesje aan. 

De komende week wordt er in de klassen gesproken over het dragen van hesjes en zichtbaarheid. We hopen 

dat jullie de hesjes weer goed gaan gebruiken om zichtbaar te zijn in het verkeer. Niet alleen op weg naar 

school maar ook daarbuiten. 

De kinderen die nog geen hesje hebben gekregen, krijgen die komende week van de leerkracht.  

 

Inschrijfformulier Typetuin 

In de bijlage (bij deze Flessenpost) vindt u info en de aanmeldprocedure van de klassikale cursus van 

Typetuin  



                                                                                                                            

in de aula van basisschool de Klepper! 

 

 

Gastouder BSO gezocht 

Wij zijn op zoek naar een gastouder die kinderen op kan vangen tijdens en na schooltijd.  

Kent u iemand die wellicht interesse heeft, laat het ons weten… Alvast bedankt voor het meedenken! 

 

Hallo, wij zijn familie van der Aa en komen eind december in Weebosch wonen. We zijn met vijven waaronder 

drie jongens van 5 jaar, 2 jaar en 0 jaar. Voor de drie knullen zijn we opzoek naar dagopvang en naschoolse 

opvang bij een gastouder of met een gastouder aan huis. Wie heeft er tips voor ons? Laat dit a.u.b. weten via 

de schoolleiding. Alvast bedankt.  

Groeten van Liselotte, Rogier, Quinn Ziggy en Yip. 

 

 

 

 

 

 

Stage lopen bij Harm                                                                                                              

Hallo ik ben Floris Kuijken. 
Ik kom uit Hoogeloon en ben 17 jaar. Voor sommigen heb ik misschien al wel een bekend 
gezicht, want ik heb hier vorig jaar ook al twee dagen mee mogen lopen. Ik zit in het eerste 
jaar van Summa Sport en Bewegen in Eindhoven. Als je nog meer dingen wilt weten dan 
ben ik altijd op woensdagochtend bereikbaar. 

 

 

 

 

 

 

Hoi, ik ben Kaat Meulenbroeks. 

Ik kom uit Luyksgestel en ik ben 17 jaar oud. Sommigen zullen mij herkennen van de 

friettent de Flier, daar werk ik in het weekend.  

Dit schooljaar kom ik hier stage lopen. Ik zit in het eerste jaar van Summa Sport en 

Bewegen. Samen met Harm Tielemans ga ik met een klasgenoot van mij de gymlessen 

verzorgen hier op school. 

Jullie kunnen mij woensdagochtend op school bereiken. 

 

 
 



                                                                                                                            

 
Mantelzorg 
Graag wil ik mezelf even kort voorstellen. Ik ben Dianne Coolen – van Gisbergen, werkzaam als agogisch 
medewerker bij GOW Welzijnswerk. Onder andere coördineer ik het project Jonge mantelzorgers. Graag 
willen we dit onderwerp wat meer onder de aandacht brengen. 
Onder het begrip ‘jonge mantelzorgers’ wordt verstaan: kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met 
een zieke ouder, broer, zus, of met en zieke opa of oma die in de directe omgeving van het gezin woont en 
die intensieve zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte, handicap, psychische ziekte, 
verslavingsproblematiek of van een verstandelijke beperking. 
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 jongeren opgroeit met zorg in een van bovengenoemde vormen. Het blijkt 
dat deze jongeren meer opgroei- en opvoedproblemen hebben en meer lichamelijke en emotionele klachten 
ervaren als gevolg van overbelasting en chronische stress door de situatie thuis. Jonge mantelzorgers, 
oftewel jongeren die opgroeien met zorg, zijn vaak jongeren die vergeten worden. Er is vaak alleen aandacht 
voor het zieke gezinslid. 
In de gemeentes Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel – De Mierden en Waalre organiseert GOW Welzijnswerk 
maandelijkse activiteiten waar ontspanning, lotgenotencontact en het bieden van een uitlaatklep centraal 
staan. Bijvoorbeeld een speurtocht of een kookworkshop. 
Het is voornamelijk bedoelt om hen een ontspannen avond te bieden, maar geven ook de mogelijkheid om 
ervaringen met elkaar te delen. 
 
 
 
Toneelvoorstellingen:  
In de afgelopen maanden is enorm hard gewerkt aan het toneelstuk “schitterende sterren”. De persoonlijke 
verhalen en ervaringen van deze jongeren worden hier op een wel zeer unieke en aansprekende manier 
verbeeld.  
Met het toneelstuk wordt ruim aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van het onderwerp “ 
jongeren die zorgen voor een ziek iemand “. 
De voorstellingen vinden plaats op; 
Woensdag 13 December, zaterdag 16 December en zondag 17 December. 
Om 20.00 uur, in den Tref in Hapert. 
Aanmelden kan via: info@gowwelzijnswerk.nl 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Dianne Coolen- van Gisbergen  
E-mail: dvgisbergen@gowwelzijnswerk.nl  
Telefoon +31 (0)497-514746 
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