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Nieuwsbrief 4: dinsdag 18 september 2018
Sport en spelochtend:
Afgelopen woensdag, 12 september, hebben we onze jaarlijkse sport en spelochtend gehad op
het sportpark Vierhoeven. Ondanks dat het weer wat tegenviel, hebben de kinderen naar
hartenlust kunnen sporten. Teamleden en hulpouders bedankt!
Last Wednesday was our sportsday. The weather was bad, but the children had a great sportive
day!
Korfbaltoernooi:
Aankomende woensdagmiddag is het weer tijd voor het jaarlijkse korfbal scholen toernooi bij
Keep Fit! Het korfbaltoernooi is bedoeld voor alle bovenbouwgroepen van alle basisscholen in
Roosendaal. Ook wij nemen weer deel. De weersvoorspellingen zijn goed! U bent van harte welkom
om te komen kijken.
Wednesday 19th of September is the yearly Korfbaltoernooi by Keep Fit! Our school is joining
too, you are welcome to come and cheer!
Roosendaals treffen:
Op zondag 23 september a.s. is het van 12.00 tot 17.00 uur Roosendaals treffen in de binnenstad
van Roosendaal. Ruim 160 kramen met diverse bedrijven, organisaties en verengingen staan dan
paraat. Ons bestuur OBO heeft een scholenstraat. Met tien kramen bemannen we deze straat
lopend van het stadskantoor tot aan het Emile van Loonpark. De Gezellehoek heeft ook een eigen
stand, tevens verzorgen ouders van onze school lekkere hapjes en henna schilderen. U komt toch
zeker ook kijken? Laat uw zoon of dochter gezellig meedoen aan onze speurtocht en ontvang een
leuke goodiebag.
This Sunday, 23th of September there is Roosendaals Treffen in the center of Roosendaal. Our
school is joining too. Please come and have a look!
Mad science openingshow:
Door de komst van het continurooster zijn er mogelijkheden ontstaan om naschools aanbod aan
te bieden aan onze kinderen. Op 26 september a.s. starten we met naschoolse sport voor onze
bovenbouw kinderen. Kort daarna starten we met het aanbod van technieklessen (Mad Science
lessen) bij ons op school. Om de technieklessen wat meer aandacht te geven vindt er op dinsdag
25 september a.s. een echte Mad Science openingsshow plaats voor onze kinderen. Het thema
van de show is energie. U ontvangt binnenkort meer informatie over de aanmelding en kosten van
deze lessen.
On Tuesday 25th of September we have our Mad Science show at school. This is about technic
and children can join these lessons after school. You will receive more information soon.

Offer en Suikerfeestfestiviteit:
Op vrijdag 12 oktober a.s. willen we, in samenwerking met onze ouderraad, aandacht besteden
aan het Offerfeest en Suikerfeest. Dit gebeurt door middel van een aantal gezellige activiteiten
en lekker eten en drinken. Verdere informatie volgt. Wilt u ook iets maken voor 12 oktober? Dat
mag uiteraard altijd!
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. Mandy is iedere donderdagmiddag bij ons aanwezig.
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.
Lege flessenactie:
Inmiddels zijn de eerste lege flessen opgehaald en ingewisseld voor statiegeld. De netten zijn
dus weer leeg, spaart u weer mee? Breng u lege statiegeld fles dan naar school!
Do you continue to save up the empty bottles for school?
Kinderboekenweek:
Op 3 oktober a.s. start de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “kom erbij”. Op school
wordt er momenteel hard gewerkt om alles kinderboekweek klaar te maken!
On 3th of Oktober there is childrens books week. The theme is: join us!
Dag van de leerkracht:
Op vrijdag 5 oktober a.s. is het dag van de leerkracht. Op deze dag wordt al ons schoolpersoneel
in het zonnetje gezet.
Friday 5th of Oktober is teachers’ day. On that day we celebrate education with our complete
staff.

