
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

                        Vrijdag 19 januari 2018  
 

 

Eerste Flessenpost na Kerst en Nieuw! 

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud bij het verschijnen van deze Flessenpost. Toch wensen we u 

van harte nog een mooi en gelukkig 2018 toe! 

 

Juf Sanne terug op school 

Juf Sanne komt vrijdag 23 februari weer werken.  

Ook op de ouderavond van 22 februari zal ze aanwezig zijn. 

 

 

Voorleesontbijt groep 1-2-3 

Donderdag 25 januari doen we met de peuters en groep 

1/2/3 mee aan het Nationaal voorleesontbijt. 

Er worden door de ouders broodjes en drinken 

gekocht. Rianne Jansen komt voorlezen. 

                                                

Excursie Steendrukmuseum 

Groep 5 t/m 8 gaat donderdag 25 januari 2018 van 13.30-14.30 naar het Steendrukmuseum in 

Valkenswaard  http://www.steendrukmuseum.nl/nl 

In het museum wordt gestart met een film. De kinderen krijgen daarna een demonstratie te zien  

en mogen in tweetallen een speurtocht doen door het museum.  

Afsluitend worden de antwoorden toegelicht. 

Er zijn veel ouders nodig om te rijden (bestemming: Oranje Nassaustraat 8c Valkenswaard),  

vertrek op school 13.00 , terug naar school 14.30/14.45!  

De ouders die rijden zijn ook welkom in het museum. 

We moeten 37 leerlingen en een juf plaatsen dus we hebben ongeveer 10 auto nodig!  

Dit zal een hele opgave worden aangezien de meeste ouders op donderdag werken. 

Het aanmelden kan via mij (per mail g.bakel1975@kpnmail.nl of persoonlijk) ik wil graag weten wie  

er kunnen rijden en hoeveel kinderen ze kwijt kunnen in de auto. 

Graag zou ik een week van te voren al weten of we aan voldoende auto’s kunnen komen dus het  

inschrijven moet voor 18 januari 2018 geregeld zijn!  

Als het aantal auto’s dan niet haalbaar is kunnen de juffen misschien nog een andere datum plannen  

voor het museum. 

Groetjes Gaby van Bakel 
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Nummereen kinderopvang 

Onderstaand stelt Suziëlle Adriaans zich voor. Zij komt op de Gerardus werken vanuit Nummereen.  

Als ouders Voorschoolse Opvang zouden willen, kunnen ze dit aangeven bij Nummereen kinderopvang. 

Bij meerdere aanmeldingen zou dit mogelijk kunnen zijn. 

 

 

 
 


