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Nieuwsbrief 3: maandag 3 september 2018
Schoolzwemmen:
Vanaf vandaag, maandag 3 september, starten we weer met het schoolzwemmen. Dit schooljaar
zwemmen de groepen 4, 5, 6 en NIP MB / NIP BB bij Kroevensport. We hopen weer op veel mooie
en sportieve zwemresultaten dit schooljaar!
School swimming lessons are starting today for group 4, 5, 6 and NIP MB/ NIP BB.

Herhaling afspraken m.b.t. het continurooster:
- de poorten gaan pas om 8.20 uur open, eerder kun je het schoolplein dus niet op.
- kinderen en ouders/ verzorgers mogen om 8.20 uur het plein op, eventuele fietsen parkeren en
de school binnen gaan. Om 8.30 uur klinkt de bel en starten de lessen.
- de kinderen hebben om 10.00-10.15 uur ochtend pauze en eten/ drinken daarna in de groep.
Zorgt u voor schoongemaakt groente of fruit? Water krijgen zij op school.
- van 12.00 tot 12.45 uur is het lunchpauze/speeltijd. Alle kinderen eten in hun eigen groep, bij
de eigen leerkracht. Zij nemen zelf brood en drinken mee. Een klein snoepje mag, meer niet.
- de kinderen zijn om 14.30 uur uit/ op woensdag om 12.00 uur. U kunt het plein vijf minuutjes
eerder betreden.
- de deur aan de hoofdingang wordt nu vaak gebruikt om met kinderen naar binnen te komen. Dat
is niet de bedoeling. Ouders en kinderen gebruiken de twee ingangen aan het schoolplein om
binnen te komen. De hoofdingang is bedoeld voor bezoek onder schooltijd door externen of
ouders die een afspraak op school hebben. Ook wanneer uw kind te laat komt of later komt door
artsenbezoek mag de hoofdingang gebruikt worden. De deuren aan het plein zijn onder schooltijd
zo veel mogelijk gesloten.
You can enter school at 8.20. School begins at 8.30. We end at 14.30 and 12.00 o clock on
Wednesday. Fruit and vegetables are for the morning break time. All children bring their own
bread and drinks during lunchtime. A small candy is also allowed. We enter school at the doors on
the playground. The main entrance is only for appointments during school hours.
Sport en spelochtend:
Op woensdag 12 september a.s. is het sport en spelochtend. De sport en spelochtend vindt plaats
op sportpark Vierhoeven. Het adres is: Nispenseweg 3 Roosendaal. (locatie start
avondvierdaagse) Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht. U brengt uw kind zelf naar het
sportpark. Om 11.45 uur mogen de kinderen weer door u worden opgehaald. Alle kinderen nemen
voor de ochtendpauze fruit/ groente en drinken mee. Naast water is die dag een pakje sap ook

toegestaan. U bent van harte welkom om te komen kijken deze ochtend. We zoeken nog
hulpouders voor deze ochtend. Aanmelden kan bij juf Janny.

Houdt u Digiduif goed in de gaten? Bij slecht weer zullen wij u namelijk op de ochtend zelf
informeren over het wel of niet door laten gaan van de sportdag. Een eventuele uitwijkdatum
staat al gepland op 26 september. We hopen uiteraard op mooi weer!
On Wednesday 12th of september we have our sports day at “sportpark Vierhoeven”
(Nispenseweg 3 in Roosendaal). You bring your own children at 8.30. You can pick them up at
11.45. You are welcome to stay and watch, but we also need help. If you want to help please let
us know. Children bring their own fruit or vegetables for breaktime. They can drink water, but
juice is also allowed that day. In case of bad weather, we will inform you early that day about
the cancelling the sports day or not.
Herhaald bericht: aanwezigheid ouders bij logopedie op school:
Mandy Mutsaers, onze schoollogopediste houdt ook dit schooljaar weer praktijk op school. Onze
leerlingen kunnen na aanmelding dan onder schooltijd of na schooltijd logopedie op school krijgen.
De zorgverzekering vraagt echter wel om een goede borging van deze logopedie. Zij stellen
daarom verplicht dat bij tenminste 50 % van de behandelingen, een van de ouders erbij is.
Wanneer u uw kind bij Mandy aanmeldt, zal zij u dat exact verder uitleggen en praktische
afspraken hierover met u maken.
During logopedie at our school, the health insurance permitted parents to join the sessies at
school for at least 50 % of the time. The logopedist can tell you more about it.
Schoolkorfbaltoernooi:
Op woensdag 19 september a.s. vindt het jaarlijkse korfbaltoernooi plaats. Uw kind uit de
bovenbouw heeft zich hiervoor inmiddels al kunnen opgeven. Meer informatie volgt binnenkort.
We hopen op een gezellig, sportief toernooi!
On Wednesday 19th of September there is a Korfbal tournament. You will receive more
information soon.
Kinderraad:
Vorig schooljaar zijn we begonnen met een kinderraad. Vanwege het succes gaan we hier komend
jaar mee door. Er zijn afgelopen week opnieuw verkiezingen uitgezet in de bovenbouwgroepen.
Aankomende donderdag hoor ik welke nieuwe en bestaande kinderraadleden ik mag verwelkomen.
Vrijdag 7 september a.s. is onze eerste vergadering. Het continurooster en het voetbalschema
staat dan op de agenda.
We have a children’s council at our school. This year children can be selected for this council.
We will start our meeting on Friday 7th of September with old and new members. We will talk
about our new school hours and the soccer schedule.

Ouder en kindgesprekken:
Binnenkort vinden de ouder en kind gesprekken weer plaats. U heeft mogelijk al een afspraak
gemaakt met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Het ouder en kind gesprek is bedoeld om
kennis te maken en verwachtingen naar elkaar voor dit schooljaar uit te spreken.
We are starting with our parent and children meetings. You may have already made an
appointment with the teacher(s) of your child(ren). These meetings have a purpose. We want to
get to know each other better and talk about expectations for this schoolyear.
Sport aanbod:
Op woensdag 12 september a.s. starten we met naschoolsportaanbod op de Gezellehoek, verzorgt
door gymdoncent meneer Rik. Meneer Rik geeft ook gymles bij ons op school op woensdag en
donderdagochtend. Het naschoolse sportaanbod loopt van 12.30 uur tot 14.00 uur en vindt bij
goed weer plaats op het schoolplein. Bij slecht weer wijken we uit naar de gymzaal aan de
Rodenbachlaan.
U kunt uw kind nu al opgeven voor het naschools sporten. Ik wil u vragen om hiervoor een mailtje
te sturen naar; j.heirbaut@gezellehoek.nl met de naam en de groep van uw kind. Wij vragen een
éénmalige bijdrage van vijf euro per kind voor de naschoolse sport. Voor deze vijf euro mag uw
kind het gehele schooljaar op woensdag gebruik maken van de naschoolse sport.
On Wednesday 12th of September we start our after school sport with meneer Rik. We sport
from 12.30 till 14.00 o clock at our school or, in case of bad weather, at the gym. If you want to
join, please send me an email: j.heirbaut@gezellehoek.nl with the name and the group of your
child. We ask one payment of 5 euro for the whole schoolyear.
MR en OR:
Op dinsdag 11 september a.s. vindt om 19.30 uur onze eerste medezeggenschapsraad plaats. Wilt
u ook meedenken en meebeslissen over zaken omtrent de school? U bent van harte welkom om
vrijblijvend een vergadering bij te wonen.
Op donderdag 13 september vindt om 19.00 uur onze eerste ouderraad plaats. We zoeken nog
nieuwe leden voor de ouderraad. Wilt u graag meedenken en meehelpen bij schoolactiviteiten? U
bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
If you are interested in the MR or OR from our school, you can join a meeting at 11 or 13
September.

