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Nieuwsbrief 8: maandag 11 december 2017
Juf Jessica afwezig:
Door werkzaamheden, extern overleg en cursusdagen is Juf Jessica tot de kerstvakantie
afwezig. Bij belangrijke zaken kunt u juf Anja, juf Lonneke of juf Mariëtte raadplegen.
Juf Jessica has several meetings and isn’t at school till de Christmas holidays. For important
cases you can contact juf Anja, juf Lonneke or juf Mariëtte.

Staken 12 December:
Morgen, dinsdag 12 december, is vanwege de staking de school gesloten. U bent hier inmiddels al
via een brief over geïnformeerd.
Tomorrow, Tuesday 12th of December, is the school closed because of the strike. We informed
you already in a letter about it last week.
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 heeft hier vandaag een uitnodiging voor ontvangen.
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. Today you will received an
invitation for that.
De Kerstwerkgroep: Herhaald bericht
Woensdagavond 20 december komt in de jaarkalender te vervallen. Deze avond neemt 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 and 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?

Workshops positief opvoeden tijdens de koffieochtenden. (herhaald bericht)
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.
Invallers
Na de kerstvakantie zal tot de grote vakantie juf Ineke in NIP BB op maandag, dinsdag en
woensdag gaan werken en juf Petra op donderdag en vrijdag. Juf Ingrid zal op donderdag in NIP
MB juf Charissa vervangen. Juf Janny zal tot de Carnavalsvakantie nog vervangen worden door
juf Corina.
After the Christmas holidays juf Ineke works in NIP BB on Monday, Tuesday and Wednesday
and juf Petra on Thursday and Friday. Juf Ingrid replaced on Thursday in NIP MB teacher juf
Charissa. Teacher Janny will till the Carnival vacation be replaced by teacher Corina.

De directie en het team van de OBS de Gezellehoek wenst u:

