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Nieuwsbrief 4: 9 oktober 2017.
Nieuwe datum sportdag:
Noteert u de nieuwe datum voor de sport en spelochtend in uw agenda? De nieuwe datum is:
vrijdag 8 juni. De sport en spelochtend wordt die ochtend op sportpark Vierhoeven gehouden.
Friday 8th of June is the new date for our sportevent. We sport at sportpark Vierhoeven.
Waarnemen en ondersteunen bij OBS het Palet in Rucphen:
OBS het Palet is een van de basisscholen van onze stichting OBO. De school staat in Rucphen. De
huidige directeur van het Palet neemt kort na de herfstvakantie afscheid. Momenteel loopt er
een sollicitatieprocedure om een nieuwe directeur aan te trekken. Tot die tijd gaat juf Jessica,
in overleg met het bestuur, deze school ondersteunen/waarnemen. Dit houdt concreet in dat zij
vanaf de herfstvakantie iedere vrijdag op het Palet aanwezig is. Op maandag, dinsdag, donderdag
en een aantal woensdagen zal zij gewoon werkzaam zijn op de Gezellehoek. Dit is een tijdelijke
situatie, zodra er een nieuwe directeur is aangesteld op het Palet, zal juf Jessica ook weer op
vrijdag op de Gezellehoek aanwezig zijn.
Jessica is going to support a second school in our organisation, het Palet in Rucphen. The current
director is leaving the school and a new one is going to be found. During that time Jessica will
work every Friday at het Palet to support there. On Monday, Tuesday, Thursday and some
Wednesdays Jessica will work at the Gezellehoek.
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.
Naschools aanbod op maandag:
Vanaf maandag 2 oktober tot maandag 16 april zal vanuit het SSBB (sportservice bureau
Brabant) Hakim op alle maandagen na schooltijd een naschools sportaanbod verzorgen. Afgelopen
maandag was een groot succes en er waren veel aanmeldingen! Komende maandag gaan we weer
sporten met zijn allen. Als het aantal kinderen zo groot blijft, zullen we na de herfstvakantie
gaan werken met twee groepen; een onderbouwgroep en een bovenbouwgroep.
We start with an after school activity on Mondays. 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.
Data schoolkamp groep 8:
De data voor het schoolkamp van groep 8 zijn bekend! Op maandag 25, dinsdag 26 en woensdag
27 juni zullen de kinderen van groep 8 op schoolkamp gaan.
From Monday 25 until Wednesday 27th of June our children from group 8 will go to schoolkamp.
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.

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 tweede keer. We praten door over een eerste voorstel voor het continurooster.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond. Tijdens die avond zal het model
(of meerdere modellen) aan u gepresenteerd gaan worden.
The second meeting is tonight. We will talk with parents and teachers about several options for
the new school hours. Soon, you will receive an invitation for a meeting at school. During that
evening we will inform you about the options for our schedule at school.
Afspraken rondom speelgoed mee naar school:
Eens in de zoveel tijd brengen kinderen speelgoed mee naar school. Vaak gaat het om speelgoed
wat geruild kan worden, zoals knikkers, pokemonkaarten e.d. We hebben helaas gemerkt dat
hierdoor veel ruzietjes ontstaan. We willen dan ook aangeven dat het meebrengen van dit soort
speelgoed niet langer is toegestaan op school.
Children are no longer allowed to bring toys into the school. Toys like marbles, Pokemoncards
costs a lot of fights between children, because they want to exchange them.
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.
Gymschoenen in groep 1-2:
Onze kleuters dragen gymschoenen in hun klaslokaal. We kiezen hier bewust voor. De
buitenschoenen van de kinderen nemen veel gras en zand mee in de lokalen vanuit het
buitenspelen. Daarbij spelen en werken veel kinderen bij ons met materialen op matten op de
grond. Mocht u over deze afspraak vragen hebben, dan kunt u bij de leerkrachten van groep 1-2
of juf Jessica terecht.
Our youngest children put their gymnastic shoes on in the classroom because of hygenic reasons.
if you want to know more about this schoolrule, you can ask the teachers or talk to Jessica about
it.
Speelgoed inzamelen en hulp op de rommelmarkt op zondag 5 november a.s.
Op zondag 5 november a.s. is er een speciale speelgoed en kinderkledingmarkt bij wijkhuis de
Wieken naast onze school. Deze rommelmarkt is op die dag speciaal bedoeld voor
kinderspeelgoed/ kinderspullen ook vanwege de 5 december viering. We hebben drie tafels
gereserveerd en willen met teamleden en ouders speelgoed gaan verkopen. Wilt u meehelpen of
heeft u speelgoed wat verkocht mag worden? Neem dan even contact op met juf Jessica. De
opbrengst van de rommelmarkt is voor de school en wordt aan de kinderen besteed.
We are looking for help and toys to sell fort the garage sale at Sunday 12th of November at de
Wieken next to our school. If you want to help that day or you have toys to sell, then please
make contact with Jessica. The money from the garage sale is for the school and goes to the
children.

Afsluiting kinderboeken week en koffieochtend.
Op vrijdag 13 oktober a.s. is de afsluiting van de kinderboeken week en wordt de nieuwe naam van
de schoolbibliotheek bekend gemaakt.
Deze ochtend is het ook koffieochtend voor de ouders.
U bent van harte welkom om bij de afsluiting van de kinderboeken week te zijn en aansluiten een
kopje koffie of thee te komen drinken. Tevens kunt u dan een kijkje nemen in onze nieuwe
bibliotheek.

