O.B.S. De Gezellehoek

Rodenbachlaan 31
4707 NH ROOSENDAAL
T: 0165-540358
E: basisschool@gezellehoek.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 1: woensdag 15 augustus 2018.

Hebben jullie ook zo genoten van de vakantie? De weken zijn voorbij gevlogen! Inmiddels zijn veel
leerkrachten deze week al weer hard aan het werk om alles tiptop in orde te maken voor de start
van het nieuwe schooljaar. We zien jullie allemaal heel graag: maandag 20 augustus om 8.20 uur
op school.
The summer holiday is almost over! We’d like to see all children back on: Monday 20th of August
at 8.20 o clock.
De nieuwe schooltijden:
Zoals bekend, starten we vanaf maandag 20 augustus met de nieuwe schooltijden. We zetten ze
hieronder voor u nog even op een rijtje:
Our new school hours are:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: (groep 1 t/m 8, NIP MB/NIP BB)
Poorten open om: 8.20 uur, start schooldag om 8.30 uur. (Er gaat één fluit)
8.30 uur- 10.00 uur: lestijd
10.00 uur- 10.15 uur: ochtendpauze voor groep 3 t/m 8 en NIP MB/ NIP BB
10.15 uur- 12.00 uur: lestijd
12.00 uur- 12.45 uur: lunch en speeltijd voor alle groepen. De kinderen eten en drinken hun
meegebrachte lunch met de eigen leerkracht in de eigen groep. Groep 3 t/m 8 en Nip MB/ NIP
BB spelen onder begeleiding van teamleden op het grote plein. Groep 1/2 speelt o.b.v. teamleden
op het kleine plein.
12.45 uur- 14.30 uur: lestijd
14.30 uur: einde schooldag.

Woensdag: (groep 1 t/m 8, NIP MB/ NIP BB)
Poorten open om: 8.20 uur, start schooldag om 8.30 uur. (Er gaat één fluit)
8.30 uur- 10.00 uur: lestijd
10.00 uur- 10.15 uur: ochtendpauze voor groep 3 t/m 8 en NIP MB/ NIP BB
10.15- 12.00 uur: lestijd
12.00 uur: einde schooldag.
Fruit en water in de ochtendpauze:
In de ochtendpauze om 10.00 uur hebben de kinderen een pauzemoment. Onze schoolafspraak is
dat alle kinderen hiervoor schoongemaakt fruit of groente meenemen en water drinken.
During break time all children eat fruit or vegetables and drink water.
Start zwemlessen:
Het schoolzwemmen start dit schooljaar op maandag 3 september. De groepen 4, 5, 6 en NIP
MB/ NIP BB gaan dit schooljaar een half uur per week schoolzwemmen bij Kroevensport.
U ontvangt binnenkort een brief met daarin de verdere informatie over de exacte tijden en
zwembenodigdheden.
Our school swimming lessons will start on Monday 3th of september for group 4,5,6 and NIP
MB/NIP BB. Soon you will receive a letter with more information.

Verlof voor het offerfeest:
Zoals het er nu naar uitziet, valt het offerfeest dit jaar op dinsdag 21 augustus. Een aantal
ouders heeft hier voor de zomervakantie al verlof voor gevraagd. Wanneer u het offerfeest
viert, heeft u recht op een dag verlof. Als u dinsdag 21 augustus verlof opneemt voor u kinderen,
mag u dit kort aan juf Jessica doorgeven. We wensen iedereen een fijn offerfeest.
When you celebrate the “offerfeest” on Tuesday 21th of august, give juf Jessica a message for
the absence.

BSO en naschools aanbod:
Op dit moment wordt er nog hard gewerkt in het BSO lokaal. Zodra ook de officiële GGD
keuringen geweest zijn, opent onze locatie. Tot die tijd gaan de BSO kinderen van de
Gezellehoek nog mee naar de locatie van Dotjes.
Het naschools aanbod gaat van start met sport op woensdagmiddag vanaf 5 september. Dit
aanbod wordt verzorgt door onze nieuwe gymdocent meneer Rick. Meneer Rick zal vanaf 5
september ook de gymlessen op woensdag en donderdagochtend gaan verzorgen. Meer informatie
over het naschools sport volgt snel.
Our BSO is almost ready. We start at our location soon. On Wednesday and Thursday meneer
Rick will give gymlessons for our children. Meneer Rick will also stat with after school sport on
Wednesday 5th of september. You will receive more information soon.

Verandering in de formatie:
Kort voor de zomervakantie heeft meneer Dennie afscheid genomen van onze school. Hij gaat
vanaf maandag 20 augustus op een school in zijn eigen woonplaats werken. Door het vertrek van
meneer Dennie hebben we juf Anouk kunnen aannemen. De inzet in de groepen verandert
hierdoor iets. De samenstelling ziet er daardoor als volgt uit:
We’ve changed our formation a little bit:
Groep 1-2: Juf Janny, Juf Pauline (op donderdag en vrijdag stagiaire juf Heleen)
Groep 3: Juf Marianne, Juf lea (op woensdag juf Pauline)
Groep 4: Juf Karen (op dinsdag, woensdag juf Henny)
Groep 5: Juf Annemieke, Juf Ineke, Juf Maud
Groep 6: Meneer Jos, Juf Anja, Juf Jolanda
Groep 7: Juf Erica, Juf Mariëtte
Groep 8: Juf Sarah, Juf Lonneke
NIP MB: Juf Belinde, Juf Hermelijn, Juf Anouk
NIP BB: Juf Charissa, Meneer Mark (op donderdag juf Henny)
Meneer Henk werkt dit schooljaar vier dagen, hij zal op de woensdagen niet aanwezig zijn. Juf
Mariëtte is die dag aanspreekpunt.
Volgende nieuwsbrief: vrijdag 17 augustus.

