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Nieuwsbrief 11: 5 januari 2019
Gelukkig nieuwjaar!
Het team van de Gezellehoek wenst u een gelukkig nieuwjaar! We hopen iedereen na een
welverdiende vakantie weer uitgerust op school te zien, maandag 7 januari om 8.20 uur.
We wish you a happy newyear!
Naschoolse sport
Op woensdag 16 januari start de naschoolse sport o.l.v. meneer Rik in de gymzaal aan de
Rodenbachlaan. Dit keer zijn de lessen bedoeld voor groep 3-4-5 en NIP MB. Er zijn nog wat
plaatsen vrij. U kunt uw kind bij mij opgeven d.m.v. het invulstrookje en 5 euro. Heeft u uw kind al
opgegeven? Dan ontvangt u deze week een brief met meer informatie.
There are still places available for afternoon sport. You can pay 5 euro en sign in by miss Jessica.
Herhaald bericht Nieuw schoollied:
Onze school heeft een nieuw schoollied! Dit schoollied is geschreven door Suzanne, de moeder
van Ymke, Femke en Daantje. Het lied is door een aantal leerlingen en leerkrachten ingezongen in
een echte opnamestudio. Binnenkort zullen we het lied op school feestelijk presenteren.
Our school has a new school song! It is written by Suzanne, a mother at our school. We will
introduce the new song to you at our school soon.

Aanbod workshops/ bezoek cultuur.
Omdat wij bij ons op school veel aan cultuur doen, heeft Cultuurcompaan een aantal gratis
workshops en bezoeken aangeboden aan onze kinderen. Het laatste bezoek was het bezoek aan
de musical Kruimeltje in de Kring op 27 december jl. Binnenkort starten we met naschools
cultureel aanbod bij ons op school. U ontvangt daarover vlug meer informatie.
We will start our culture after school acitivities soon.
Typecursus
De kinderen van de bovenbouw ontvangen deze week een brief over de typetuin. De typetuin is
een organisatie die vanaf maart bij ons op school typecursussen gaat geven voor bovenbouw
kinderen. Na een reeks lessen onder begeleiding en oefenen thuis kan uw kind het typediploma
halen. Meer informatie over de inhoud van de cursus en kosten ontvangt u deze week.
Our older children will receive a letter about a typing course after school this week.
BSO nieuws
Recent hoorde ik dat naast de donderdagen, Dotjes vanaf volgende week ook op maandag en
dinsdag de naschoolse opvang bij ons op school gaat verzorgen.
The after schooldaycare will be on Monday, Tuesday and Thursday at our school from this week
on.
Voorlichting NIP BB, groep 7 en 8 over voortgezet onderwijs
Op maandag 14 januari vindt de voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs plaats bij ons
op school. Deze avond is bedoeld voor groep 7,8 en NIP BB. U heeft hiervoor al een uitnodiging
ontvangen.
On Monday 14th of January there will be an information evening for group 7,8 and NIP BB about
secondary school.
Skateclinic
Deze maand worden er weer skateclinics verzorgd bij ons op school. Bij goed weer buiten op het
plein en bij slecht weer in de gymzaal. U ontvangt van de groepsleerkracht informatie over
wanneer de groep van uw kind aan de beurt is en welke spullen daarvoor nodig zijn.
This month there will be scateclinics at our school.

