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Nieuwsbrief 13: maandag 19 maart 2018
Lentekriebels:
Maandag 19 maart a.s. begint de week van de Lentekriebels weer.

Het thema is ANDERS?!
We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema en gaat bijvoorbeeld over gender,
verschillende religies en culturen , maar ook over ziekte en beperking.
Iedereen is daarin uniek.
Via weekvandelentekriebels.nl of sexuelevorming.nl/weekvandelentekriebels zijn er legio tips
te vinden hoe u ook thuis aan dit thema aandacht kan geven.
It is “de week van de lentekriebels” this week. We talk with our children about being different.
On the internet you can find more information: www.weekvandelentekriebels.nl or
www.sexuelevorming.nl

Oudermiddag 20 maart over sexuele voorlichting:
Dinsdagmiddag 20 maart a.s. is er een oudermiddag op school over sexuele voorlichting. Deze
middag wordt verzorgd door Marianne Onnink van de GGD.
U heeft hierover vorige week een uitnodiging ontvangen. U kunt het aanmeldstrookje inleveren
bij de leerkracht van uw kind.
On Tuesday 20 th of march there will be a parentmeeting on our school about sexual education.
Marianne Onnink, our speaker from GGD, will orginaze this meeting. You have received a letter
about it last week. If you want to come, then please fill in the strip from the letter and give it to
the teacher.

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.
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.

Het continurooster:
Zoals u weet heeft de MR twee weken geleden gestemd over het voorstel voor het
continurooster. De MR heeft ingestemd met het volgende rooster:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30 uur (poort open vanaf 8.20 uur)
Woensdag: 8.30-12.00 uur (poort open vanaf 8.20 uur)
Deze tijden gelden voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Dit rooster gaat in na de zomervakantie.
Alle kinderen blijven tussen de middag over op school, dit overblijven gebeurt in de eigen groep
bij de eigen leerkracht en er zitten geen kosten aan verbonden.
Op dinsdagavond 22 mei a.s. vindt er een informatieavond voor alle ouders plaats. Tijdens deze
avond wordt er ook meer uitleg gegeven over de VSO en BSO bij ons op school en het naschoolse
aanbod in sport en spel. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor deze avond.
Our MR decided on the new school hours:
Monday, Tuesday, Thursday and Friday: 8.30-14.30 (walk in from 8.20)
Wednesday: 8.30 – 12.00 (walk in from 8.20) These schoolhours will start after the
summerholiday.
This is for all children: group 1 t/m 8, we all eat lunch at school in our own class with our own
teacher. Lunch is free. On Tuesday 22th of May there will be a parent information evening.
Staking op 13 april a.s:
Er staan wederom landelijke stakingsacties gepland binnen het basisonderwijs. Dit maal wordt er
per provincie gestaakt. Op vrijdag 13 april staakt de provincie Brabant. Daar vallen wij ook onder.
Momenteel inventariseer ik onder mijn teamleden wie er gaan staken. Aan de hand van deze
informatie zal ik u verder informeren over het wel of niet sluiten van de school op deze dag.
On Friday 13th of April, the primary schools will stike again. Currently I speak with my teachers
about the strike. After that I will inform you further about closing the school or not on that
day.

Rapportgesprekken:
Deze week, op dinsdag 20 maart en donderdag 22 maart staan de tien minuten gesprekken
gepland. Tijdens dit gesprek praat u met de leerkracht over de vorderingen van uw kind.
This week ,on Tuesday 20th and Thursday 22th of March are the rapport/parentmeetings.
During this evening you talk with the teacher about the school results of your child.
Verkeersweek op de Gezellehoek:
Afgelopen week was er verkeersweek bij ons op school.
Alle groepen konden gebruikmaken van een speciale verkeerskist met diverse
behendigheidsactiviteiten voor op het plein, maar ook voor in de klas.
Hieronder ziet u enkele foto’s van afgelopen week.

Groep 7 maakt zich klaar voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen in April..

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.

Logopedie op de Gezellehoek:
Bij de start van het nieuwe schooljaar komt er een logopediste bij ons op school, Mandy
Mutsaerts. Zij werkt voor logopediepraktijk Verkade. Mandy kan kinderen die logopedie nodig
hebben op school gaan behandelen. Deels onder schooltijd, deels met de ouders erbij na
schooltijd of op de praktijk. Tijdens de informatieavond van 22 mei aanstaande zal zij zich
verder voorstellen.
After the summer holiday, we start with logopedie on our school with Mandy Mutsaerts. When
children need logopedie, Mandy can practice on our school during and after schoolhours with
parents, also at her own praticespace. During our information evening on 22th of May, she will
give you more information.

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact met juf Jessica opnemen.
If you want more information, please contact juf Jessica.

