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Nieuwsbrief 9: zondag 2 december 2018
Sinterklaas op de Gezellehoek
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover; Sinterklaas komt met zijn pieten naar de
Gezellehoek. De school is al prachtig versierd. In de aula staat een heel groot cadeau…maar, wat
zit daar in? Hopelijk weten we woensdag meer. De weersvoorspellingen zijn nogal nat. Bij goed
weer zullen meneer Jos en ik Sinterklaas buiten op het plein ontvangen, bij slecht weer doen we
dat in de aula van de school. Na de opening zullen de onderbouwkinderen nog apart met hun groep
een bezoek brengen aan de Sint. In de bovenbouwgroepen gaan we met de surprises aan de slag.
De bovenbouw kinderen weten van hun juf of meester wanneer en waar zij hun surprise kunnen
inleveren. We maken er een gezellige ochtend van! De kinderen zijn om 12.00 uur, dus de normale
schooltijd, uit.
On Wednesday 5th of December Sinterklaas will visit our school. If the weather is bad, we will
move the visit to the aula inside the school. All youngest children will visit Sinterklaas, the elder
ones take their surprise gifts into the classroom. All children finish school as usual at 12 o clock.

Auditbezoek
Vorige week is onze school bezocht door een auditteam. Dit auditteam bestaat uit collega’s van
onze stichting en werkt hetzelfde als een inspectiebezoek, maar dan intern. Na de kerstvakantie
ontvangen we hierover het verslag. Het bezoek is prettig verlopen en er zijn veel positieve
punten gezien en gehoord vanuit kinderen, ouders en leerkrachten. Uiteraard valt er altijd nog
bij te leren. Daar zullen we dan in de toekomst zeker mee aan de slag gaan.
An auditteam has visit our school last week. The inspect the good sides and give advice about
things that need progress. In january we will receive a rapport. The visit was fine and children,
parents and teachers were happy. After study the rapport, we will pay attention to the things
that need progress.
Juf Jessica afwezig
In verband met studie, is juf Jessica morgen, maandag 3 december, afwezig.
Because of study, Jessica is absent on Monday 3th of December.

Kroevenkrant
Misschien heeft u het al gezien in de aankondiging, de Gezellehoek maakt sinds kort deel uit van
het redactieteam van de Kroevenkrant. In de week van 10 december komt de eerste krant uit.
We hebben daarin een eigen schoolpagina. Groep 8 heeft deze pagina voor het eerst gevuld. In
de week van 10 december gaat groep 8 mij ook helpen bij het bezorgen van de krant. Er komen
vier kranten per jaar uit. Er zal steeds een andere groep op de kinderpagina komen te staan.

Our school has joined the Kroevenkrant newspaper. Group eight filled the first schoolpage. They
will also help me with delevering the paper to your home. The Kroevenkrant newspaper comes out
four times a year. Each time a different group will make a page and will deliver.

Kerstviering
Op donderdag 20 december is het kerstviering op de Gezellehoek. We pakken dit jaar flink uit
met een kerstontbijt, activiteit voor alle kinderen van de school en een kerstmarkt. U ontvangt
hiervoor binnenkort meer informatie. Als u zich opgegeven heeft voor de kerstviering als
hulpouder, dan zult u binnenkort benaderd worden door juf Jessica, juf Sarah of juf Henny.
On Thursday 20th of december we will celebrate christmas at our school. More information will
follow soon.
Naschoolse sport
Komende woensdag, 5 december, is er geen naschoolse sport. Dit vanwege de Sinterklaasviering
en de surprises. Na de kerstvakantie starten we met de naschoolse sport voor de onderbouw en
middenbouwkinderen. U ontvangt hiervoor deze week een aanmeldbrief. Het aanbod bestaat uit
10 lessen waarvoor u eenmalig 5 euro betaalt. De lessen worden verzorgd door meneer Rik van
SSNB. De lessen vinden plaats in de gymzaal aan de Rodenbachlaan op woensdag.
After the christmasholiday we start our afterschool sports for the youngest children. You will
receive al letter this week.
Cultuuraanbod
In de reeks van het cultuuraanbod, kan ik u nog éénmaal een gratis activiteit aanbieden: de
musical Kruimeltje. Ik zal u hiervoor deze week een aanmeldbrief geven. Let op! Als u heeft
aangemeld, dan kunt u ervan uit gaan dat uw kind of kinderen meekunnen.
27-dec -theater
Voorstelling Kruimeltje + back stage 15:00-17:30 uur
groep 1 t/m 8
St. Jong
De Kring, Kerkstraat 1, Roosendaal

Deelname
10 (max 15) leerlingen groep 1 t/m 4
10 (max 15) leerlingen groep 5 t/m 8

You can join the muscial Kruimeltje for free on 27th of december. This week I will send you a
letter so you can let your child join. If you sign in, your child can come.

