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Aanwezigheid juf Jessica:
In de weken voor de kerstvakantie ben ik veel afwezig geweest door allerlei werkzaamheden
maar ook door persoonlijke omstandigheden. Die combinatie heeft veel van mij gevraagd. Om die
reden ben ik na de kerstvakantie niet volledig aan het werk gegaan. Tot aan de carnavalsvakantie
zal ik mijn uren langzaamaan weer opbouwen tot drie dagen werk: op maandag, dinsdag en
donderdag. Dat worden ook mijn werkdagen na de carnavalsvakantie. Dit betekent dus dat ik op
woensdag en vrijdag vrij ben.
All kinds of projects and personal circumstances in the past couple of weeks have taken a lot of
my energy. This is the reason why i’m not working fulltime right now. I’m going to build my
working hours up until the next holiday. After that my work days will be on Monday, Tuesday and
Thursday. That means that Wednesday and Friday will be my free days.
Verkeerssituatie rondom de school:
Ondanks dat onze school in een brede straat ligt, zorgt het parkeren voor veel overlast. Onlangs
ontvingen we daarover een klacht van een van de bewoners uit de straat. Daarom wil ik u vragen
om zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren. Mocht daar dan geen
ruimte zijn, plaats u dan uw auto goed aan de straatkant, zodat de opritten van de huizen vrij
blijven.
We received an complaint about the parking situation at our school. Please park your car in de
the right area. When parkingspaces are full, park your car decent in the street. Keep entrances
from the houses free.
Stand van zaken continuerooster:
Vorige week heb ik alle vragenlijsten geïnventariseerd. Er lijkt een duidelijke voorkeur voor één
van de voorstellen omtrent de schooltijden. Volgende week maandag spreek ik met de unitleider
van Kober over de mogelijkheden van een voorschool en naschool op de Gezellehoek. Daarna plan
ik een bijeenkomst met de klankbordgroep in. Later dit jaar volgt de informatiebijeenkomst voor
de ouders. We willen alle mogelijkheden goed op een rij zetten, zodat we, wanneer we overgaan
naar het continurooster, we meteen alle arrangementen tegelijk kunnen laten starten.
There is a clear outcome of the questionlist about the new school hours. Next Monday I talk to
Kober about opportunities for a preschool and afterschool at the Gezellehoek. The outcome of
this I will discuss with the parentgroup. After that an information evening for parents will be
arranged.

Afscheid juf Francis:
Juf Francis heeft enorm genoten van haar afscheid op school! Ze kan, mede door de film die
gemaakt is, terugkijken op een mooi afscheid en een geslaagde dag.
Sinds het vertrek van juf Francis werkt juf Ineke samen met meneer Mark op maandag- dinsdag
en woensdag in Nip BB. Juf Petra werkt op woensdag in groep 3, op donderdag en vrijdag samen
met meneer Mark in Nip BB.
Miss Francis had a magnificent goodbye at our school. From now on miss Ineke will work with
mister Mark on Monday, Tuesday and Wednesday in Nip BB, miss Petra works on Wednesday in
group 3, on Thursday and Friday with mister Mark in Nip BB.
Carnavalsviering op de Gezellehoek:
Over een paar weken is het zover, dan vieren we weer carnaval op de Gezellehoek!
De werkgroep is momenteel druk bezig met alle voorbereidingen. U ontvangt binnenkort via
digiduif en/of per brief meer informatie over de viering.
Carnaval is coming soon! You will receive more information about it.
Gevonden en verloren voorwerpen:
Helaas komt het, net als op iedere school, regelmatig voor dat er persoonlijke spullen om welke
reden dan ook zoek raken. Uiteraard is dit erg vervelend. Zowel in de gymzaal als op school is er
een gevonden voorwerpen hoek waar deze spullen verzameld worden. Ik raad u aan om kostbare
spullen die niet direct nodig zijn op school thuis te laten.
Sometimes personal possessions gone missing. At the gym and at our school we have a lost and
find corner. I advise you to leave expensive possessions at home.

Inspectiebezoek:
Op dinsdag 6 februari a.s. krijgt onze school een inspectiebezoek. Deze keer bekijken zij het
didactisch handelen in onze reguliere groepen en brengen zij daarover advies aan ons uit.
Daarnaast bezoeken zij ook onze schakelklassen (groep 3 en groep 6) en onze Nip groepen.
Hierover zullen zij een oordeel geven.
On Tuesday 6th of February, the inspection of education will visit our school. They look into our
regular classes and judge our languages groupes.
Workshops positief opvoeden zijn uitgesteld:
De workshops m.b.t. positief opvoeden, verzorgt door Didem Colak van CJG, zijn uitgesteld.
U ontvangt binnenkort meer bericht en andere data hierover.
The workshops about positive parenting are delayed. You receive more information soon.

