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Nieuwsbrief 7: maandag 27 november 2017
Naschools sportaanbod 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 één keer
te kunnen laten sporten. Meneer Hakim en ik hebben daarom besloten om de groep te splitsen. U
heeft daar eerder al een brief over gekregen. Helaas ging vorige week en gaat deze week de
les vanwege het slechte weer niet door. Er valt nu teveel regen, waardoor de grasvelden te
verzadigd zijn om goed te kunnen sporten. Blessuregevaar ligt op de loer. De gemiste lessen
worden aan het einde (na de meivakantie) alsnog ingehaald. Uiteraard hopen we komende mandag
wel te kunnen gaan sporten.
We’ve made two teams for our school sport on Monday after school. You have received a letter
about it. Last week and also this week the lesson will be canceled because of the rain.
These lessons will be given after the holiday in May.
Een artikel over de Gezellehoek in de Roosendaalse bode:
Vorige week zaterdag, 18 november, is er een mooi artikel verschenen over een van onze (oud)
leerlingen op de Gezellehoek. Er wordt in het artikel ook over onze Gezellehoek als school
verteld. Het is zeker de moeite waard om het nog eens terug te lezen!
A news article about one of our (former) children has been placed in the Roosendaalse bode last
Saturday (18th of November). It is nice to read about it!

(artikel staat in de bijlage apart opgenomen)

Brief over het continurooster:
U heeft afgelopen vrijdag van uw oudste kind bij ons op school een brief ontvangen over het
continurooster. In de brief staan twee modellen opgenomen waaruit u een keuze mag maken.
U mag deze keuze invullen op de brief en deze weer inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren)
op school of bij mij. Mocht u nog verdere vragen hebben over het continurooster, kunt u
daarvoor bij mij terecht. Ik wil u vragen de brief met uw keuze uiterlijk 15 december in te
leveren. Na de Kerstvakantie wordt u, door middel van een informatieavond, verder geïnformeerd
over het uiteindelijke rooster en de mogelijkheden rondom de voorschool en naschool bij ons op
school.

You have received a letter last Friday about the new school schedule. There are two options. You
can chose one. Please do and return the letter back to school before 15th of December. After
the Christmas holiday you will receive more information about the definite choice of schedule
and options about daycare before and after school.
Het TaalLokaal:
U heeft de poster misschien al zien hangen. Vanaf woensdag 6 december gaan we starten met
het TaalLokaal. Het TaalLokaal is een project speciaal bedoeld voor ouders die graag verder
willen oefenen met de Nederlandse taal. Dit kan bij ons vanaf woensdag 6 december wekelijks
van 8.45 uur tot 10.30 uur. Mevr. Helen Frijters, vrijwilliger van het Taalhuis, zal deze
bijeenkomsten samen met juf Ineke gaan verzorgen. De kosten per les bedragen 2 euro per
persoon. U kunt zich aanmelden bij juf Jessica. Tijdens de oudergesprekken deze week kunt u
een foldertje over het TaalLokaal meenemen bij de leerkracht van uw kind.
Do you want to pratice your Dutch language? Talk with other parents in Dutch? This is possible
at our school. We start a new project: het TaalLokaal. First meeting is on Wednesday 6th of
December, after that we continue every Wednesday at our school from 8.45 till 10.30 a clock. In
the teachersroom. Miss Ineke and Miss Helen Frijters (she volunteers at the Taalhuis) will do
the meetings. Costs are 2 euro per person per lesson. You can sign up and pay with miss Jessica.
You can pick up a small pamphlet with the teachers from your children.

Het Sinterklaasfeest:
Volgende week dinsdag, 5 december, is het zover. Dan vieren we Sinterklaas op de Gezellehoek.
U bent van harte welkom bij de opening van het Sinterklaasfeest bij ons op school. Deze opening
zal van 8.30 tot ongeveer 9.00 uur buiten zijn en tot 9.15 uur binnen. Bij heel slecht weer
verplaatsen we de hele opening naar binnen in de aula. De hele dag zal verder in het teken staan
van leuke en gezellige festiviteiten rondom Sinterklaas. De onderbouwkinderen bezoeken in de
ochtend Sinterklaas. De bovenbouwgroepen houden dan hun surprises in de klas. Alle kinderen
draaien deze dag het gewone lesrooster. We hebben dus gewoon lunchpauze tussendoor en zijn
om 15.30 uur uit.
Next Tuesday we celebrate Sinterklaas at our school. You are welcome to join the opening. Our
youngest children will visite Sinterklaas, the elder ones celebrate with their surprises in their
classroom. There will be Sinterklaas activities whole day. The timeschedule is normal this day.
That means we have a normal lunchtime. School ends at 15.30 o clock.
Workshops positief opvoeden tijdens de koffieochtenden.
Mevrouw Didem Colak is onze contactpersoon vanuit centrum jeugd en gezin (CJG). Tevens is zij
ook betrokken bij het project “Positief opvoeden”
Vorig jaar heeft er in het kader van dit project een koffie/thee middag plaatsgevonden op de
Gezellehoek. Omdat er toen veel interesse was vanuit ouders voor een vervolg onderzoeken
Didem en ik momenteel de mogelijkheden om de workshops positief opvoeden aan ouders op de
Gezellehoek te geven. Op voorlopig onderstaande data zouden de workshops op de Gezellehoek
kunnen gaan plaatsvinden:

Dinsdag 16 januari 13-15.30u
Dinsdag 23 januari 13-15.30u
Dinsdag 30 januari 13-15.30u
Mocht u interesse hebben in deze workshops, houdt u dan deze data alvast in uw agenda vrij.
u ontvangt binnenkort meer informatie.
Didem Colak, our contact person from CJG center youth and family, organizes workshops about
positive parenting at the Gezellehoek. If you are interested please reserve the next dates:
Tuesday 16th, 23th and 30th of January from 13 till 15.30 o clock. You soon receive more
information about it.
De Kerstwerkgroep:
Woensdagavond 20 december komt in de jaarkalender te vervallen. Deze avond neeemt het team
van de Gezellehoek namelijk afscheid van juf Francis. De kerstviering voor de kinderen vindt dit
jaar op donderdag 21 december plaats. Op deze dag hebben alle kinderen bij ons op school
een continurooster. Zij eten dus op school en zijn om 14.45 uur uit. Daarna start direct de
kerstvakantie. Alle kinderen hebben in voorbereiding op het kerstfeest een glazen pot nodig. Dit
kan bijvoorbeeld een pot van 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 om Thursday 21th of December. All
children have a continueschedule this day (they all eat at school en will be finished at 14.45 o
clock) Christmasholiday starts then. All children need a glass jar for Christmas. Can you please
bring these to school?
Juf Francis neemt afscheid:
Juf Francis neemt afscheid op de Gezellehoek na een schoolloopbaan van ongeveer 40 jaar. Zij
gaat met vervroegd pensioen. U wordt op woensdag 20 december in de gelegenheid gesteld om
afscheid van haar te nemen. U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor.
Miss Francis is going to leave the Gezellehoek after working as a teacher for almost 40 years.
On Wednesday 20th of December you can say goodbye to her. Soon you will receive an invitation
for that.
Juf Jessica deze week afwezig:
Door werkzaamheden, overleg en cursus ben ik deze week veel afwezig. Morgen ben ik later op
school, op donderdag en vrijdag ben ik niet aanwezig op school. Bij belangrijke zaken kunt u juf
Lonneke of juf Mariëtte raadplegen.
I have several meetings this week. For important cases you can contact juf Lonneke or juf
Mariëtte.
Staken 12 December:
Het ziet er naar uit dat het basisonderwijs op dinsdag 12 December aanstaande opnieuw gaat
staken. Momenteel overlegt ons bestuur hoe die staking er voor onze scholen uit gaat zien.
Wanneer daar meer duidelijkheid over is, zal ik u informeren.
It looks like 12th of December will be a day of strike again for the schools. Our organization is
still talking about how the strike is going to be for our schools. If I have more news about that,
I will inform you.

