
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

      Vrijdag 22 december 2017  

 

 

Prachtige kerstviering Gerardus 

 

Donderdag 22 december was het een drukte van belang bij Gerardus tijdens de kerstviering! 

Ouders, opa’s en oma’s, tantes en ooms en andere belangstellenden waren in grote getale naar de 

Gerardusschool gekomen. Zij konden genieten van een prachtig kersttoneelstuk, samenzang, een boeiende 

presentatie van het goede doel ‘Ronald mcDonaldhuis’ en een drankje en hapje.  

 

Hieronder enkele sfeerfoto’s:  

 

               
 

 

Voor het goede doel werd een mooie opbrengst bij elkaar gebracht:  

 

 



                                                                                                                            

En daar zijn alle kinderen en de juffen natuurlijk supertrots op… 

Zie hieronder! 

 

 
 

 

 

 

  

 

Afscheid Anky 

Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van 

Anky van de peuterspeelzaal.  

We hebben een ABC opgezegd en ieder kind heeft een 

bloem aan Anky gegeven. 

Namens het team en leerlingen bedanken we Anky 

voor de prettige samenwerking! 

 

 

 

 

Afscheidswoordje van Anky 
Het afscheid nemen van het peuterspeelzaalwerk was voor mij niet makkelijk, ik zal de peuters, 
maar ook de kinderen van de basisschool enorm gaan missen, maar natuurlijk ook de fantastische  



                                                                                                                            

collega's.  Ik heb met liefde en plezier vele mooie momenten mogen meemaken met de 
gemeenschap van de Weebosch. 
Ik wil jullie bedanken voor het hartverwarmende afscheid, de mooie woorden en de ontroerende 
presentjes. 
Veel succes met de toekomst van jullie kinderen. 
 
Liefs  (juf) Anky,   Peuterspeelzaal 't Zandhupke 
 

 

 

 

Peuterprogramma per 1 januari a.s.  

 
 

Per 1 januari a.s. is Nummereen Kinderopvang de aanbieder van het peuterprogramma  

(nu nog: peuterspeelzaalwerk) in de gemeente Bergeijk en dus ook bij ons op school.  

De overheid heeft bepaald dat uiterlijk 1 januari 2018 peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in heel 

Nederland geharmoniseerd moeten zijn. Het doel van deze harmonisatie is de verschillen tussen 

peuterspeelzalen en kinderopvang wegnemen en zodanig te zorgen voor een sterkere pedagogische 

kwaliteit, één kwaliteitskader en één financieringsstructuur. Vanwege deze wettelijke  bepaling heeft de 

Stichting Peuterspeelzalen Bergeijk  besloten te stoppen met het aanbieden van peuterspeelzaalwerk. De 

gemeente Bergeijk heeft vanwege bovenbeschreven wet in goed overleg met Stichting Peuterspeelzalen 

Bergeijk besloten om het nieuwe peuterprogramma vanaf 2018 uit te laten voeren door één partner, die nu 

ook al actief is in de gemeente op het gebied van kinderopvang.  

 

Deze organisatie is Nummereen Kinderopvang. Zij kan als professionele organisatie prima voldoen aan het 

nieuwe eisenkader dat gesteld is in de nieuwe wetgeving.  

Suzielle Ardiaans zal het peuterprogramma gaan verzorgen vanuit Nummereen Kinderopvang, heeft u 

vragen, spreek haar gerust aan.  

Nummereen kent u wellicht al als aanbieder van de BSO; leerlingen van onze school kunnen gebruikmaken 

van de BSO op de Regenboog in Bergeijk. 

Heeft u hierover vragen? Neem contact op met de klantadviseurs van Nummereen Kinderopvang via 0497-

51 78 14 of info@nummereen.com.  
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Nieuwe picknicktafel voor de Gerardusschool 

Gerardus is verrast met een prachtige nieuwe picknicktafel!  

Deze is aan de school geschonken door Natuurpoort de Witrijt en  

Anke en Theo.  

 

Bij deze onze dank voor het gulle gebaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote opruimactie Gerardusschool 

 

Het team van Gerardus is begonnen met een opruimactie.  

De zolder en de schuurtjes van de school worden onder handen genomen.  

We vragen uw hulp bij het vullen van een afvalcontainer. Deze wordt op 

woensdagmiddag 10 januari geplaatst en op vrijdagmiddag opgehaald. Hebt 

u wellicht op woensdagmiddag of donderdagochtend een uurtje over, dan 

zou het fijn zijn als u ons komt helpen om de verzamelde afvalberg vanuit de 

schuurtjes en vanaf de zolder in de container te krijgen.  

De spullen die we niet meer gebruiken maar nog bruikbaar zijn, worden door 

de leerlingenraad gefotografeerd en in een apart boekje aan u aangeboden 

voor een vriendelijk bedrag.  

De spullen die daarna nog over zijn, kunnen via Marktplaats worden 

verkocht. Voor de opbrengst van de verkopen wordt door de 

leerlingenraad een mooie bestemming gezocht!  

 


