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Nieuwsbrief 6: maandag 22 oktober 2018.
Verkeersweek 29 oktober t/m 2 november
Opvallen in het verkeer is, zeker in de komende donkere
maanden ontzettend belangrijk. Daarom doen alle BVLscholen in Roosendaal mee met de fluorweken.
Ook op de Gezellehoek willen we daar in de week van 29
oktober aandacht aan besteden en vragen dan ook aan alle
kinderen en ouders om zo goed mogelijk zichtbaar te zijn op
weg naar school.
Dan gaat het niet alleen om goed werkende fietsverlichting,
maar ook om zichtbaarheid als fietser of voetganger zelf.
Denk aan veiligheidshesjes of fluor hesjes met reflecterende
stroken, deze zorgen ervoor dat je in het donker tot op 150
meter ver zichtbaar zijn voor aankomende auto’s.

Op maandag- en vrijdagochtend gaan we de fietsverlichting
van de kinderen die op de fiets zijn controleren.
Hier wat belangrijkste tips:
 Verlichting: de voorlamp moet geel of wit licht geven, de achterlamp rood. Kies lampen die
echt goed licht geven. Minilampjes zijn amper zichtbaar.
 Reflectie: zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets: een reflecterende strook aan de
zijkant van de wielen, gele reflectoren aan de trappers en een rode reflector aan de
achterkant van de fiets.
 Kleding: kies bij voorkeur fel gekleurde kleding met reflectie. Die valt in het donker beter op
dan een donkere jas. Reflecterende stickers of tape op jas of rugzak maken uw kind vanaf
tientallen meters zichtbaar.
In de klassen zal er die week ook extra aandacht zijn voor zichtbaarheid en opvallen in het
verkeer.

From 29th of October till 2th of November we will focus on traffic safety at our school,
especially the bikes and the lights on the bikes/ jackets and clothes of the children.
Hulp gevraagd voor de rommelmarkt van 25 november:
Op 25 november a.s. is het rommelmarkt in wijkhuis de Wieken. Deze rommelmarkt is speciaal
bedoeld voor kinderkleding en kinderspeelgoed. Vanuit de Gezellehoek verkopen wij ook spullen.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die op die dag willen komen helpen bij de verkoop van deze
spullen. Heeft u zelf nog spullen staan? Deze mag u bij ons op school inleveren, zodat we deze
ook kunnen verkopen bij de rommelmarkt. Opgeven voor hulp en het inleveren van de spullen kan
bij juf Jessica of juf Janny. De opbrengst van de rommelmarkt is voor de school, we gebruiken
het geld voor activiteiten voor onze kinderen. De rommelmarkt is op 25 november a.s. van 10.00
uur tot 16.00 uur in wijkhuis de Wieken.

For a fleemarket at 25th of November we need childrens clothes and toys to sell. We also need
help at the market. You can sign in or delver stuff at Jessica or Janny. The market is at 25 th of
November at wijkhuis de Wieken from 10 .00 till 16.00 o clock.
De datum voor de Koningsspelen:
Het is nog ver weg, maar graag vraag ik uw aandacht voor het volgende: in de jaarkalender staat
de datum voor de Koningsspelen gepland op vrijdag 19 april. Op die dag is het echter goede
vrijdag. Om die reden is de datum landelijk gezien verzet naar vrijdag 12 april. Ondanks dat wij
op goede vrijdag gewoon naar school toe gaan, willen we toch meegaan met de landelijke datum.
Om die reden wordt dus de datum voor de koningsspelen vrijdag 12 april.

Instead of 19th of April, the new date for the sportsday for Kingsday will be at Friday 12th of
April.
Start naschoolse opvang op de Gezellehoek:
Vanaf vandaag, maandag 22 oktober, start de naschoolse opvang (BSO) op de Gezellehoek. De
opvang wordt verzorgt door Dotjes. Onze Gezellehoekkinderen die al gebruik maken van Dotjes,
worden door een leidster van Dotjes in het lokaal naast Juf Janny opgevangen. Dit zal tenminste
voor de maandagen, dinsdagen en donderdagen gelden. Bij genoeg animo gaat de BSO ook op
woensdag en vrijdag open.

Afterschool daycare is starting today at our school. The afterschool daycare is at Monday,
Tuesday and Thursday.
Start Mad Science:
Morgen, dinsdag 23 oktober, starten de lessen van Mad Science. Er zijn in totaal 19 kinderen die
zich hebben opgegeven! Mad Science vindt plaats na schooltijd van 14.45 uur tot 15.45 uur in het
lokaal van de peutergroep.

Tomorrow, Mad Science lessons start at 14.45 o clock at the tottler classroom.

