O.B.S. De Gezellehoek

Rodenbachlaan 31
4707 NH ROOSENDAAL
T: 0165-540358
E: basisschool@gezellehoek.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 12: maandag 21 januari 2019
Verteltassen:
Lieve papa's , mama's & kinderen van groep 1-2
Heeft u ze al zien hangen aan de kapstok?
De groene verteltassen!
Er zitten prentenboeken/boeken/handpoppen/spelletjes in die u samen met uw kind(eren) thuis
kunt lezen en spelen!
Als u ze wilt lenen of inleveren kan dat (gratis) op maandagmiddag en/of vrijdagmiddag.
Vergeet u de tas niet te laten scannen in de bibliotheek in de aula op school?
Dit kan tot uiterlijk 14:45 u
Zien we jullie snel ?
Liefs juf Pauline (bieb) & juf Janny

It is possible to borrow librarybags with books, handpuppits and toys at our library for free. You
can use the bags to read and play with your child at home. You can take and scan the bag on
Monday en Friday afternoon at our library.
Cyclesensation:
Voor het eerst sinds jaren neemt de Gezellehoek deel aan Cyclesensation. Cyclesensation is een
groot fietsevenement in de st Jan kerk in het centrum van Roosendaal op zaterdag 2 februari
a.s. Alle deelnemers fietsen voor KIKA, kinderkanker. Uit groep 6 fietsen 5 kinderen mee. Zij
fietsen in het kinderblok van 13.30 tot 14.15 uur. Komt u ook aanmoedigen? We zamelen lege
flessen in en doneren het statiegeld aan KIKA. Zamelt u mee in? De lege flessen kunnen worden
ingeleverd bij groep 6.

Five children of group 6 join the Cyclesensation event at Saturday 2th of February. They cycle
for the benefits of KIKA. You can help to give us your empty statiegeld bottles. We donate the
money to KIKA.
Lege borden en schalen:
In onze teamkamer staan een hoop lege borden en schalen van kinderen en ouders. Deze zijn nog
afkomstig van het suiker/offerfeest in oktober en het kerstfeest in december. Als u uw bord of
schaal nog mist, wilt u deze dan z.s.m. ophalen bij meneer Henk? We bewaren de borden en
schalen nog tot 31 januari. Daarna gaan ze naar de kringloop.
Is your plate or scale still at our school? Please come and pick it up. We will save the plates and
scales till 31th of january. After that they go to the kringloop.
Naschools aanbod:
We zijn flink in de weer met naschools aanbod op onze school. Zo zijn vorige week woensdag de
sportlessen bij meneer Rik voor de middenbouwgroepen gestart. In maart starten we met een
typecursus voor groep 6,7,8, en NIP BB (hiervoor opgeven kan nog!) en vanmiddag starten we met
drama en toneellessen. Deze lessen worden gegeven door meneer Cocky van de toneelgroep “drie
maal plankenkoorts” en vinden plaats van 14.45 tot 15.45 uur in de speelzaal. Er hebben zich 13
kinderen opgegeven die vanmiddag meedoen. Veel plezier! Voor vragen of meer informatie over
het naschoolse aanbod kunt u bij juf Jessica terecht.
There is a lot to offer in our afterschool activities. We started with afterschool sports on
Wednesday, in march there will be a typingcourse for the elder children (you can still sign in) and
today we start with dramalessons at our little gymnasticsroom.
De week voor de gezonde jeugd door JOGG:
Beste ouders, verzorgers,
De voorbereidingen voor de Week voor de Gezonde Jeugd door JOGG zijn in volle gang!
Van 11 t/m 15 maart gaan ze samen met u en uw kinderen ervaren hoe leuk
het is om samen te bewegen en te kiezen voor lekker en gezond. Met muziek, dans, sport, spel,
proeven en ervaren.
Interesse? Noteert u alvast in uw agenda:
Maandag 11 maart starten ze met een gezamenlijke kick-off.
Woensdag 13 maart is er een inspiratiemiddag voor leerkrachten, medewerkers van de
kinderopvang, en ouders uit de medezeggenschapsraad of ouderraad. Interactieve sessies
over ouderbetrokkenheid, extra beweegmomenten, armoede en gezondheid, en meer!
Vrijdag 15 maart sluiten ze de Week voor de Gezonde Jeugd af met de Sport- en
cultuurkermis. Kinderen kunnen deze middag kennismaken met verschillende sporten en culturele
activiteiten en dat alles met een gezond tintje.
Houd u onze website en facebookpagina in de gaten voor meer informatie:
www.jogg-roosendaal.nl en https://www.facebook.com/doejemeefitisoke/

There are several activities planned from JOGG about health and weight for children.

Ouderochtend:
Op vrijdagochtend 25 januari a.s. wil ik samen met ouders gaan wandelen naar het theehuis. We
vertrekken om 9.00 uur en zullen rond 11.30 uur weer terug zijn. Er hebben al 2 ouders
aangemeld. Gaat u ook gezellig mee wandelen en koffie en theedrinken? Opgeven kan bij juf
Jessica op j.heirbaut@gezellehoek.nl

Friday 25th of january Jessica is going to walk with parents to the Theehuis. We leave at 9 o
clock and we willbe back at 11.30 uur. You can sing in by Jessica at: j.heirbaut@gezellehoek.nl
Kom op tijd:
We merken helaas nog steeds dat een flink aantal kinderen te laat op school komt. De deuren
gaan om 8.20 uur open en we starten om 8.30 uur met de les. Het is voor het kind maar ook voor
de groep erg storend om te laat de les binnen te stappen. Graag hier dus weer even aandacht
voor.
There are still children too late at our school. Doors are open at 8.20 o clock and we start at
8.30 o clock. Please pay attention to this.

