O.B.S. De Gezellehoek

Rodenbachlaan 31
4707 NH ROOSENDAAL
T: 0165-540358
E: basisschool@gezellehoek.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 5: maandag 30 oktober 2017
Herhaling: 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 heeft na de herfstvakantie afscheid genomen. De
sollicitatieprocedure voor de benoeming van een nieuwe directeur is inmiddels afgerond. Juf
Susanne, directrice van de Willem de Zwijger school in Willemstad, wordt de nieuwe directrice
van het Palet. Het duurt nog even voordat ze deze overstap maakt. In ieder geval tot aan de
kerstvakantie neemt juf Jessica op vrijdag waar op het Palet.
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, juf Susanne, is found. Juf Susanne is now working
at the Willem de Zwijger school in Willemstad. It is taking some time before she goes to het
Palet. During that time Jessica will work every Friday at het Palet to support there.
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
maandagen waren een groot succes en er waren veel aanmeldingen! Vandaag gaan we weer sporten
met zijn allen. Als het aantal kinderen zo groot blijft, zullen we in overleg met Hakim gaan
werken met twee groepen; een onderbouwgroep en een bovenbouwgroep. Ik informeer u daar dan
uiteraard over.
We start with an after school activity on Mondays. The activity for now is free, if we continue,
small costs will be charged.

Alle kinderen op woensdag 1 november om 12.15 uur uit.
U heeft het vast al in onze jaarkalender zien staan: woensdag 1 november a.s. staat onze eerste
creaochtend gepland. Onze kinderen kunnen een keuze maken uit de diverse workshops die deze
ochtend worden aangeboden. Een workshop geven vraagt eenduidige tijd, om alles rustig te laten
verlopen hebben we er daarom voor gekozen om alle kinderen gelijktijdig uit te laten zijn:
namelijk om 12.15 uur. Houdt u er dus rekening mee dat op deze ochtend de eindtijd afwijkt.

Wednesday 1th of November is our first creative morning for all children. Because of these
workshops all children end at 12.15 o clock this morning.
Herhaling: 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.
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 door het team verder besproken en aangepast gaat worden. Wanneer dat voorstel
af is, volgt er meer informatie over de inhoud en het ingaan van dit rooster. Houdt u er rekening
mee dat een dergelijk besluit goed overwogen moet worden genomen en daardoor tijd kost.
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.
Herhaling: 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 5 th 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.

Verkeersweek:
Deze week is het verkeersweek op de Gezellehoek. Alle kinderen die op de fiets naar school toe
komen hebben een goede en veilige fiets nodig. Dit geldt zeker ook voor de kinderen uit groep 7
en 8 die binnenkort, vanwege schooluitstapjes, weer op de fiets ergens naar toe gaan.
In de klas zelf wordt er deze week extra aandacht aan verkeer en verkeer les besteed.
Aankomende vrijdag controleren we de fietsen opnieuw.
Our focus is on traffic safety this week. We check children with bicycles. It is very important
to have a decent bike. Especially for our older children: they are going on several fieldtrips this
year. Teachers will pay extra attention this week with lessons. On Friday we will check the
bicycles again.

Kop festival:
Op vrijdag 10 november a.s. bezoeken groep 7-8 het KOP festival op het Gertrudiscollege. De
kinderen van het Gertrudiscollege laten hun talenten zien op het gebied van muziek, dans, zang
en toneel.
Children from group 7 and 8 are visiting the Gertrudis college for a festival called KOP.
Students show their talents in music, dance, singing and roleplay.
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.
Zwemproject van start!
De kinderen van groep 4, 5, NIP MB en NIP BB gaan vanaf maandag 6 november a.s. deelnemen
aan een uniek zwemproject. Iedere week mogen zij een half uur zwemlessen (als uw kind nog geen
zwemles of zwemdiploma heeft), zwemsporten (als uw kind al alle diploma’s heeft) of sporten in
de fitnesszaal bij Kroevensport. We organiseren dit onder schooltijd, ter vervanging van één
gymles uit de gymzaal van de Rodenbachlaan. Er zijn hier voor u geen extra kosten aan
verbonden. In de toekomst hopen we het aantal zwemgroepen uit te breiden, zodat er nog meer
kinderen kunnen profiteren van dit project.
De ouders van de kinderen uit groep 4,5, NIP MB en NIP BB ontvangen vandaag nog een brief
met meer uitleg over dit project. Voor vragen hierover kunt u bij juf Jessica terecht.
We are going to start with swimminglessons and swimsport at the Kroevensport with group 4,5,
NIP MB and NIP BB. Today you receive a letter with more information about it.

