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Nieuwsbrief 5: maandag 1 oktober 2018
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. Inmiddels hebben al diverse ouders aangegeven iets te willen maken,
maar meer is altijd welkom! Wilt u iets maken? Levert u dan deze week nog het briefje in.
On Friday 12th of oktober we will celebrate “Offer en Suikerfeest” at our school. If you’d like
to make something, please let us know.

Kinderboekenweek:
Op woensdag 3 oktober a.s. start de kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “kom erbij”.
Op deze woensdagochtend is er weer een leuke opening op school. U bent van harte welkom om te
komen kijken.
On 3th of Oktober there is childrens books week. The theme is: join us! You are very welcome to
join our opening at wednesdaymorning.

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.
Mad Science:
Afgelopen dinsdag hebben onze kinderen kunnen genieten van een fantastische Mad Science
show over energie bij ons op school. Vanaf dinsdag 23 oktober (de dinsdag na de herfstvakantie)
starten de zes naschoolse technieklessen van Mad Science bij ons op school. Inmiddels zijn er al

twaalf kinderen die zich hebben aangemeld. Wilt u uw kind ook nog aanmelden? Dan horen we dat
graag!
On Tuesday 23th of oktober our after school Mad Science lessons will start. If you’d like to sign
up for your child, please let us know!

Schoolbezoek:
Op donderdag 11 oktober a.s. brengt dhr Ad Goossens, onze directeur-bestuurder, een bezoek
aan de Gezellehoek. Hij zal tijdens dit bezoek de groepen bezoeken en met teamleden en
kinderen praten. Ook zou hij het fijn vinden om met een aantal ouders in gesprek te gaan. Bent u
in de gelegenheid om dat te doen? Dan kunt u zich aanmelden voor donderdag 11 oktober bij juf
Jessica. Samen met u bekijk ik dan welke tijd voor u het beste uitkomt.
Our boss from OBO, Ad Goossens, will visit our school on Thursday 11th of oktober. He would
like to talk to some parents then. If you are able then please let me know.
Start BSO op de Gezellehoek:
Op maandag 22 oktober is het zover, dan start de buitenschoolse opvang (bso) op de
Gezellehoek. Dit gebeurt in samenwerking met Dotjes. Onze Gezellehoekkinderen worden dan
voortaan opgevangen op onze school in het lokaal naast de kleuters. U ontvangt hier vanuit Dotjes
nog verdere informatie over.
From Monday 22th of oktober, our children for after school daycare will stay at the Gezellehoek
daycare.
Inburgeringsaanbod:
Na de herfstvakantie start meneer Saidi, ouder van onze school, met inburgeringslessen bij ons
op school. Deze zullen plaatsvinden op maandagmiddag, woensdagochtend en voorlopig
vrijdagmiddag in de teamkamer van de school. Inmiddels heeft meneer Saidi vijf cursisten
waarvan twee ouders van onze school. Heeft u interesse in de cursus? In de bijlage treft u zijn
informatiefolder.
Mister Saidi will start with Dutch lessons at our school on Monday afternoon, Wednesday
morning and Friday afternoon. If you’d like more information, please read the pamphlet by this
newsletter.

