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Nieuwsbrief 6: maandag 13 november 2017
Opbrengst rommelmarkt van 5 november jl.
Juf Pauline, juf Mariëtte en juf Jessica hebben op 5 november jl. op de rommelmarkt vanuit
wijkhuis de Wieken spullen verkocht. Deze spullen kwamen van school en teamleden, van henzelf
maar ook diverse ouders van onze school hebben spullen aangeleverd. Bedankt daarvoor. De
verkoopopbrengst bedraagt 46,50 euro. Een mooi bedrag. Juf Jessica heeft het geld aan de
penningmeester van de ouderraad gegeven zodat dit bedrag kan worden ingezet voor de kinderen
bij activiteiten bij ons op school.
46,50 euro is the money we’ve collected from our garagesale at the Wieken. The money is for
our children at school and will be spent on school activities.
Naschools aanbod op maandag.
Er zijn op dit moment veel kinderen die gebruik maken van het naschools sportaanbod van meneer
Hakim op de maandagen. Dat is fijn, maar hierdoor is de groep te groot geworden om in een keer
te kunnen laten sporten. Meneer Hakim en ik hebben daarom besloten om de groep te splitsen. U
heeft daar vorige week een brief over gekregen. De rode groep sport op 13 nov- 27 nov en 11
december. De groene groep sport op 20 nov- 4 dec en 18 december. Na de kerstvakantie
wordt er een nieuw rooster gemaakt.
We’ve made two teams for our school sport on Monday after school. You have received a letter
about it. Please check the date for the red and green group. It is until Christmas, we will make a
new schedule after the Christmas holiday.

Een artikel over de Gezellehoek in de Roosendaalse bode.
Ouders opgelet! Aankomende woensdag, 15 november, verschijnt er een mooi artikel over een van
onze leerlingen op de Gezellehoek. Er wordt in het artikel ook over onze Gezellehoek als school
verteld. Zeker de moeite waard om te lezen!
A news article about one of our children will be placed in the Roosendaalse bode this Wednesday.
It is nice to read about it.
Het continurooster: stand van zaken.
Achter de schermen werkt het schoolteam en de klankbordgroep nog steeds hard aan het tot
stand komen van het continurooster. Dit vraagt meer tijd dan verwacht. Er ligt momenteel een
voorstel dat aankomende woensdag, 15 november, door de MR en OR en de klankbordgroep
verder wordt besproken. Daarna gaat het team er zich nog verder in verdiepen. Houdt u er
rekening mee dat een dergelijk besluit goed overwogen moet worden genomen en daardoor tijd

kost. We zullen hierdoor het rooster nog niet kunnen laten ingaan na de kerstvakantie. Uiteraard
informeer ik u wanneer het rooster wel ingezet gaat worden. Tot die tijd kunnen de
overblijfabonnementen (die nu tot de kerstvakantie lopen) bij juf Annemieke van Hees worden
verlengd.
The schoolteam and klankbordgroep are working hard to make a good decision about our new
schoolhours. This will take time. I will inform you if I have any news.

Jumbosparen.
Het sparen voor punten bij de Jumbo gaat dit jaar erg goed! We hebben al ruim 740 punten
mogen ontvangen! U kunt nog tot 21 november punten inleveren. Blijft u goed sparen? Deze
opbrengst kunnen we inzetten m.b.t. speelmaterialen bij ons op school.
We already collected 740 points for schoolmaterials from Jumbo. You can save until 21th of
November. Please do!

Skateclinic.
Op woensdag 15 november a.s. is er op de Gezellehoek een skateclinic.
Deze skateclinic is voor onze kinderen uit groep 5 t/m 8 en NIP BB.
De kinderen moeten verplicht een pet of muts meenemen naar school. Deze dragen zij onder de
helm. Denkt u eraan om dit mee te geven? Zonder pet of muts mogen zij helaas niet deelnemen
aan de clinic.
Our children from group 5 t/m 8 and NIP BB are going to skate on Wednesday 15th of
November. They need to bring a cap for the helmet they are going to wear. Please remind your
child to bring that cap, without it the can not join the clinic.
Nieuws vanuit de kerstwerkgroep.
In de jaarkalender staan twee data gepland voor de kerstviering. De woensdagavond, 20
december, komt te vervallen. De Kerstviering vindt dit jaar op donderdag 21 december plaats.
Alle kinderen bij ons op school hebben die dag een continurooster.
Alle kinderen hebben in voorbereiding op het kerstfeest een glazen pot nodig. Dit kan
bijvoorbeeld een pot van de groenten (appelmoes) zijn. U mag nu al deze pot meegeven of
meebrengen naar school en inleveren bij de leerkracht van uw kind.
The Christmascelebration for the children is this year on Thursday 21th of december. All
children have a continuschedule this day (they all eat at school en will be finished at 14.45 uur)
All children need a glass jar for Christmas. Can you please bring these to school?

Afscheid juf Francis.
Juf Francis gaat met vervroegd pensioen. Na een mooie onderwijscarriére zal zij per 1 januari
a.s. van haar welverdiende vrije tijd gaan genieten. Uiteraard krijgt u nog de gelegenheid om
afscheid van haar te nemen. Ik zal u daar binnenkort verder over informeren.
Juf Francis is finishing her school career. She is going to enjoy her free time. She will be leaving
the school just before the Christmasholiday. We are going to celebrate her school career and
goodbye, I will inform you about it.
OBO studiedag op woensdag 22 november a.s..
Op woensdag 22 november a.s. hebben alle medewerkers van OBO een tweejaarlijkse studiedag,
het team van de Gezellehoek dus ook. Dit jaar zijn we uitgenodigd bij OBS de Klimroos en gaan
we praten over het onderwerp hoogbegaafdheid. Onze school is deze dag dicht, alle kinderen zijn
vrij. Ze worden op donderdag 23 november om 8.45 uur weer op school verwacht.
On Wednesday 22th of november is our school closed. All children are free. Our schoolteam
goes to the OBO studyday. We are going to talk about giftedness. On Thursday 23th of
november all children have to be back at school at 8.45 o clock.
Cool to be fit.
In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over een Roosendaals opgezet
sportprogramma voor kinderen met overgewicht. Puur ter informatie, mocht u meer willen weten
verwijs ik u naar de website: www.cool2bfit.nl
There is some information about a Roosendaalse sportsorganisation for overweighed children. If
you want to know more about it, please check the website: www.cool2bfit.nl

Ouderhulp is erg belangrijk!
Afgelopen week hebben we helaas een cultuuruitstapje moeten annuleren, omdat we voor
desbetreffende groepen veel te weinig hulpouders hadden. We hebben u nodig! Het is uiteraard
erg jammer om een dergelijke activiteit te moeten afzeggen. We hopen dat dit in de toekomst
niet vaker gaat voorkomen en rekenen op uw hulp.
We need more parents at school to help us with schoolactivities and fieldtrips. Please come and
help us!

