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Nieuwsbrief 3: 25 september 2017
Nieuwe datum sportdag:
De sport en spelochtend is helaas, door de slechte weersomstandigheden, afgelast. Momenteel
bespreken we met de atletiekbaan een nieuwe datum. Als het lukt zal de sport en spelochtend
samen met de Koningspelen plaatsvinden op vrijdag 20 april a.s. Is de atletiekbaan dan niet
beschikbaar, houden we vrijdag 8 juni aan als datum voor de sport en spelochtend. Uiteraard laat
ik dit dan op tijd aan u weten.
Because of the rain, our first sports event was cancelled. We hope to set our second date on
20th of April, together with the sports event for Kings day. When the athletic court isn’t
available then, we set the date on Friday 8th of June. I will inform you about it.
Staken op 5 oktober:
Het basisonderwijs staakt op 5 oktober a.s. Met de staking wordt aandacht gevraagd voor
hogere salarissen en lagere werkdruk. U heeft in een eerdere brief kunnen lezen dat alle scholen
binnen Roosendaal die dag gesloten zijn. U bent die dag zelf verantwoordelijk voor de opvang van
uw kinderen. Mocht dit problemen geven, dan kan ik met u meedenken naar oplossingen.
Oplossingen die kosten met zich meebrengen, komen voor rekening van ouders. We verwachten
alle kinderen op vrijdag 6 oktober om 8.45 uur weer op school. Overigens staakt de peutergroep
niet, zij vallen niet onder het basisonderwijs, zij zijn die dag dus gewoon open.
Schools are closed on Thursday 5th of October. Teachers will strike for higher payments and
lower workload. Your children stay at home that day. It is your responsibility to arrange daycare.
All children are welcome again on Friday 6th of October at 8.45 o clock. The toddlers group (Juf
Sonja and juf Sacha) is open at 5 th of October.

Stichting Paul:
Stichting Paul is een lokale stichting gericht op sport voor basisschoolkinderen. De stichting
helpt minder draagkrachtige mensen met een vergoeding voor sportlessen en zwemlessen. Voor
een binnenkort op te starten uniek zwemles/zwemsport project bij ons op school ben ik
momenteel met deze stichting in gesprek. Het is voor hen en voor mij erg belangrijk om te weten
welke gezinnen er bij ons op dit moment al gebruik maken van stichting Paul. Wanneer u dit
schooljaar vergoeding ontvangt van stichting Paul, wil ik u vragen dit aan mij laten weten via mijn
mailadres: j.heirbaut@gezellehoek.nl Alle berichten worden zeer vertrouwelijk behandeld.

Stichting Paul is an organisation that finances sports and swimming lessons for children and
parents who can afford it themselves. For an unique new swimming and sports project at our
school it is important for me to know which children are receiving finances from stichting Paul
this school year. If you do, then please email me at: j.heirbaut@gezellehoek.nl I will keep your
privacy.
Opening schoolbibliotheek:
Het is bijna zover: bij de opening van de kinderboekenweek op 4 oktober a.s. zal ook onze nieuwe
schoolbibliotheek geopend worden! Achter de schermen wordt op dit moment door ouders,
leerkrachten en hulp vanuit de centrale bibliotheek nog ontzettend hard gewerkt om alles zoveel
mogelijk in gereedheid te brengen. Komt u ook naar de opening op woensdagochtend 4 oktober?
On Wednesday the 4th of October our new school library opens. Are you coming too?
Naschools aanbod op maandag:
Vanaf maandag 23 oktober tot maandag 16 april zal vanuit het SSBB (sportservice bureau
Brabant) Hakim op alle maandagen na schooltijd een naschools sportaanbod verzorgen. Bijgaand
bij deze nieuwsbrief zit de flyer waarop u kunt zien hoe u kunt aanmelden. Dit sportaanbod
bieden we, omdat het nieuw is, voorlopig gratis aan. Als we bij veel succes het aanbod
voortzetten of gaan uitbreiden, wordt er van u wel een kleine bijdrage verwacht.
We start with an after school activity on Mondays. You can read it in the flyer. The activity for
now is free, if we continue, small costs will be charged.

Sparen bij de Jumbo:
Doet u uw boodschappen bij de Jumbo? Dan kunt u weer punten sparen voor onze school! Bij de
supermarkt, maar ook bij ons op school staat de spaarunit al klaar. U kunt daar uw spaarpunten
achterlaten. Hopelijk ontvangen we weer veel spaarpunten, zodat we ons schoolplein weer verder
kunnen aankleden met een mooi speeltoestel of andere spelmaterialen.
You can save points again at Jumbo supermarket. You can collect the points at the supermarket
or at our school.
Gruitproject:
Ook dit schooljaar zijn wij weer ingeloot in het gruitproject! Dit betekent dat we vanaf 13
november weer voor zo’n vier maanden fruit en groente mogen ontvangen op school. Dit past
natuurlijk uitstekend bij onze schoolafspraak omtrent het fruit en groente eten in de ochtend en
het water drinken. De proefperiode voor deze nieuwe afspraak loopt deze week af. Vanaf
maandag 2 oktober gaan we de afspraak officieel hanteren. Alle kinderen ontvangen volgende
week nog een leuke attentie die deze afspraak ondersteunt.

Yes! We can do the gruitproject again this schoolyear. From 13tho f November we will receive
fresh fruits and vegetables at our school for our children. As you know, we only eat fruits and
vegetables in the morning and drink water. After a few weeks of trying we will make our
schoolrule official at Monday 2 th of October. All children will receive a little gift to support
this new rule.
Een gezonde traktatie/ keep the birthdaytreat small and healthy.
Trakteren op school is altijd leuk en gezellig. Ook bij schooltraktaties willen we u vragen na te
denken over gezellige, maar gezondere alternatieven. Denkt u ook aan de hoeveelheid? Een kleine
traktatie volstaat. Cadeautjes zijn niet toegestaan.
De kinderraad:
We starten op school met een kinderraad. Uit elke bovenbouwgroep (groep 5 t/m 8 en NIP BB)
zullen twee kinderen de raad vertegenwoordigen. Vanmiddag wordt bekend welke kinderen dat
zijn. Zij zullen op woensdag 11 oktober a.s. om 11.15 uur voor het eerst met mij gaan vergaderen.
In de volgende nieuwsbrief stel ik graag de kinderraad aan u voor.
This afternoon I will know which children from group 5 t/m 8 and NIP BB will join the children
board. Our first meeting is at Wednesday 11th of October at 11.15 o clock. In our next
newsletter I will introduce these children.
Schoolkorfbaltoernooi/Sports tournement was succesfull.
We kunnen terugkijken op een geslaagd korfbaltoernooi waarbij twee Gezellehoekteams een
welverdiende tweede plaats hebben behaald! We zijn trots op deze prestaties!

Klankbordgroep andere schooltijden/ special debat group for new school hours.
De klankbordgroep andere schooltijden, bestaande uit 4 ouders en 4 teamleden vergadert
vanavond voor de eerste keer. We zullen vanavond enkele voorstellen kritisch bekijken en zo de
eerste stappen richting het continurooster gaan zetten.
The first meeting is tonight. We will talk with parents and teachers about several options for
the new school hours.
Digiduif inloggen:
De nieuwsbrief verschijnt via digiduif. Heeft u al ingelogd bij digiduif? Uitstekend! Nog niet
gedaan? Dan wil ik u vragen om dit z.s.m. te doen. Bij problemen met inloggen kunt u contact
opnemen met juf Annemieke van Hees of meneer Jos.
Pease log in at digiduif. All newsletters are send by this program. If your log in does not work
please let us know.
Parnassys:
Onze school werkt momenteel nog met het schooladministratiesysteem Eduscope. Vanaf dit
schooljaar gaan wij overstappen op een ander schoolsysteem genaamd Parnassys. Dit systeem
biedt voor ons nog betere mogelijkheden om de schooladministratie en vorderingen van de
kinderen te kunnen monitoren. In de toekomst zullen nieuwsbrieven e.d. ook via dit programma
aan u verstuurd gaan worden.
This year Parnassys will be our new school administration program. In the future newsletters will
also be send to you by this new program.

Belangrijke data:
Dinsdag 3 oktober a.s.: afname NIO toets in groep 7 en 8.
Woensdag 4 oktober: start kinderboekenweek met thema “gruwelijk eng” en opening van onze
eigen schoolbibliotheek.
Donderdag 5 oktober: dag van de leerkracht, landelijke stakingsdag. School is dicht.
Vrijdag 13 oktober: tweede koffie en hee ochtend voor ouders op de Gezellehoek

