De St. Gerardus Flessenpost
Vrijdag 8 december 2017
Staking 12 december a.s.
Eerder deze week ontving u een brief hierover: de stakingsdag van dinsdag 12 december gaat definitief door.
Op onze website onder het kopje ouders – brieven aan ouders - staat de laatste info over de staking.
Bij deze nogmaals een link naar de brief op de website.
https://www.stgerardus.nl/-uploads/files/insite/2016-0612-brief-ouders-bs-st-gerardus-staking-12december.pdf
Wij hopen op uw begrip voor deze situatie.

Sinterklaas op school
Op maandag 4 december heeft de Sint met twee pieten een
bezoek gebracht aan de St. Gerardus. De kinderen hebben erg
genoten van hun aanwezigheid. Oudervereniging, bedankt voor
de organisatie en
invulling van deze
dag.

Gezond tussendoortje en lunch
Steeds vaker zien we op school koek en snoep als tussendoortje. Ook in de lunchtrommels is dit het geval.
Als Gerardusschool willen we graag een gezonde school zijn en aan onze leerlingen meegeven dat gezond
ook lekker kan zijn.
We vragen u vriendelijk om de tussendoortjes en de lunch voor uw kind gezond te houden.
Inspiratie hiervoor kunt u bijvoorbeeld vinden op deze site:
https://missnatural.nl/gezonde-lunch-mee-naar-school/

BergeijkActive
In de bijlage vindt u het voorschoolse aanbod click cultuur voor kleintjes vanuit BErgeijkActive
in samenwerking met de bibliotheek.
Typecursus; vergeet niet in te schrijven voor 1 januari 2018!
Op vrijdag 9 maart 2018 om 12:30uur start op BS de Klepper de vernieuwde typecursus van de Typetuin.
Onlangs ontving u hier meer informatie over. Indien u uw kind inschrijft voor 1 januari 2018 ontvangt u €15,
korting op het cursusgeld. U betaalt dan €160,- in plaats van €175,-.
Vergeet dus niet in te schrijven voor 1 januari.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant, klassikaal).
De korting wordt automatisch verrekend.
Kijk voor meer informatie op www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579. Wees er op tijd bij, want vol=vol.

Kerstactiviteit voor de RonaldMcDonald-Stichting
Op donderdagavond 21 december staat er een Kerstactiviteit gepland. De opbrengst van deze avond gaat
naar de RonaldMcDonald-stichting. Nader info volgt nog.

