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Nieuwsbrief 12: maandag 5 maart 2018
Naschoolse sport:
Sinds enige tijd bieden wij voor onze groepen 3 t/m 8 en NIP groepen naschoolse sport aan op
maandag. In het begin kwamen daar heel veel kinderen op af. De laatste tijd zijn dat er iets
minder. De naschoolse sport loopt in ieder geval nog tot aan de meivakantie door. Ook vanmiddag
is er weer les. Heb je zin om vanmiddag te komen sporten? Kom gezellig langs. Het maakt vandaag
niet uit of je in groep rood of groen zit en of je nog niet eerder bent komen sporten. Iedereen is
welkom.
There is sport after school this afternoon for children from group 3 t/m 8 and NIP. It doesn’t
matter if you are from group red or green. Are you coming for the first time? Everybody is
welcome!

Ambulancebezoek:
Op maandag 26 maart a.s. komt er een echte ambulance bij ons op school. De kinderen van groep
1-2, 3 en NIP OB/MB brengen die ochtend een bezoekje aan de ambulance. In de bijlage van
deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Schrikt u dus niet als de ambulance bij ons op het
plein staat die ochtend.
On Monday 26th of March a real ambulance will visit our school. This visit is for the children
from group 1-2,3 and NIP OB/MB.
Aanmelddagen voortgezet onderwijs:
Op dinsdag 6 en woensdag 7 maart a.s. zijn de aanmelddagen voor het voortgezet onderwijs
ingepland. U kunt die dag uw kind uit groep 8 gaan aanmelden bij het voortgezet onderwijs.
Tuesday 6th and Wednesday 7th of March are the days for the sign up for your child in
group 8 for the secondary school.

Alle kinderen op woensdag 7 maart om 12.15 uur uit:
U heeft het vast al in onze jaarkalender zien staan: woensdag 7 maart a.s. staat onze tweede
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 7th of March is our second creative morning for all children. Because of these
workshops all children end at 12.15 o clock this morning.
Rapportgesprekken:
Op dinsdag 20 maart en donderdag 22 maart staan de oudergesprekken gepland. U ontvangt
hiervoor vrijdag 9 maart a.s. de rapportbrief.
On Tuesday 20th and Thursday 22th of March are the rapport/parentmeetings. On Friday 9 th of
March you will receive the rapportletter.
Verkeersweek op de Gezellehoek:
In de week van 12 t/m 16 maart is er een verkeersweek.
Alle groepen kunnen gebruikmaken van een speciale verkeerskist met diverse
behendigheidsactiviteiten voor op het plein, maar ook voor in de klas.
Ook is er op dinsdagmiddag 13-03-18 om 13.30u een verplichte fietscontrole voor alle kinderen
uit groep 7 en 8.

Les TaalLokaal op woensdag 7 maart a.s. gaat door:
Op woensdagochtend 7 maart a.s. is het creaochtend op de Gezellehoek. De taalles voor de
ouders van het TaalLokaal gaat wel door. De les vindt echter niet plaats in de teamkamer, maar in
het kantoortje naast juf Jessica (tegenover de peutergroep)
The Dutch lesson from the TaalLokaal is Wednesday 7th of March in the office next to
Jessica’s office (across the kindergardengroup in our school)
Continurooster:
In maart praat ik het schoolteam bij m.b.t. de uitkomsten van de vragenlijsten over de exacte
tijden van het continurooster. Daarna komt de klankbordgroep met ouders en leerkrachten weer
samen. Het voorstel vanuit de klankbordgroep wordt tevens besproken en goedgekeurd in de
Medezeggenschapsraad. Kort daarna ontvangt u van mij informatie over de datum voor de
informatieavond.
In March I will talk with the teachers, parentgroup and MR about our new schoolhours. Shortly
after that you receive a date for the parent information meeting.

Paaseitjes actie voor de Gezellehoek:
Alle kinderen hebben vorige week een brief en intekenlijst ontvangen voor onze Paaseitjes actie.
De opbrengst van deze actie wordt besteed aan de kinderen op de Gezellehoek. We hopen op een
mooie opbrengst. Op woensdag 28 maart a.s. kunnen de eitjes worden opgehaald en betaald. Dit
kan op deze dag al vanaf 8.45 uur tot 14.00 uur.
Please help our school by selling Easter eggs in your family. On Wednesday 28th of march the
Easter eggs can be payed and collected at our school: from 8.45 till 14.00.

Lege flessenactie:
Naast de Paaseitjesactie willen we nog een actie opzetten: de lege flessen actie.
Heeft u, of uw familie, kennissen, vrienden, naaste buren lege statiegeldflessen? Dan willen we u
vragen om deze vanaf vandaag bij ons op school in te leveren. Wij leveren de flessen dan in bij de
supermarkt. De opbrengst van de lege flessen wordt ook weer ingezet voor activiteiten voor onze
kinderen op de Gezellehoek.
We also collect empty deposit bottles. Do you have emtpy bottles? Or mayby your family,
friends, nextdoor neighbours? You can collect the bottles and bring them to school. We collect
the deposits at the supermarket. This is also for our children at school.

Schoenen uit in groep 1-2, gymschoenen aan in de klas:
Zo af en toe ontvangen de leerkrachten van groep 1-2 of ik vragen van ouders over de
schoenafspraak in onze kleutergroepen. Onze kleuters trekken namelijk bij binnenkomst in de
klas, hun buitenschoenen uit en hun gymschoenen aan. Waarom doen we dit eigenlijk?
We hebben een prachtig schoolplein met veel groen en zand. Al onze kinderen spelen hier graag
in, onze kleuters uiteraard ook. Dat zand komt helaas ook de school en de klas binnen. Er valt
hier tussendoor niet tegenop te vegen. Onze kleuters spelen vaak op matten in hoeken en op de
grond. U kunt zich voorstellen dat dat met vieze schoenen niet fijn is.
Om de drukte in de gang in de ochtend te vermijden, trekken onze kleuters hun schoenen in de
kring aan, zo leren zij ook meteen goed hun schoenen aan en uit doen. Het eventuele zand wat dan

in de kring achterblijft is sneller opgeveegd dan wanneer dit door de hele klas gaat. Ouders
komen graag mee in de klas en willen hun kind helpen met hun schoenen. Dat is erg aardig, maar
vaak niet eens meer nodig, onze kinderen kunnen dit al prima zelf! En dat is dus de reden waarom
we met gymschoenen aan werken in de kleutergroep.
Because of the grass and sand at our playground and the fact that our children in group 1-2 work
and play on the ground in the classroom, we have the schoolrule to take your shoes off and put
on your gymnasticshoes.

