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Nieuwsbrief 14: maandag 18 februari 2019
Datum voor de schoolreis van de kleuters is aangepast!
Op woensdag 29 mei a.s. staat de schoolreis gepland. Nu wordt deze datum voor de kleuters
aangepast, omdat de locatie waar zij naartoe gaan op die dag niet beschikbaar is.
Op woensdag 29 mei hebben de kleuters dus gewoon school, zij zijn ook op de gewone
schooltijden uit. De schoolreis voor de kleuters gaat naar: vrijdag 24 mei a.s. Het schoolreisje
vindt dan ook gewoon onder schooltijd plaats.

The fieldtrip for our youngest children from group 1-2, will be held at Friday 24th of May
instead of 29th of May.
Staken
Op vrijdag 15 maart a.s. vindt er wederom een landelijke onderwijsstakingsdag plaats. De
Gezellehoek doet daar ook aan mee. De school is deze dag dan ook gesloten. U heeft hierover
vorige week van mij een brief ontvangen. U dient voor deze dag zelf voor de opvang van uw
kinderen te zorgen. Mocht dit lastig zijn, dan kunt u dit bij juf Jessica aangeven. Zij zal dan
meekijken naar opvang mogelijkheden. De kosten hiervoor komen dan wel voor uw rekening.

On 15th of March there will be a strike again. Our school is closed for that day.
Maandag 11 maart 12.00 uur:
Vooraf aan de stakingsdag op 15 maart, willen we op maandag 11 maart met alle kinderen en
aanwezige docenten de stakingsweek ludiek openen door hard te applaudiseren op het plein. We
willen dit geluid afgeven om aandacht te vragen voor de kwaliteit in het onderwijs. U kunt ons
daar ook bij helpen! Het zou ontzettend fijn zijn als u ook op maandag 11 maart komt
applaudisseren op het plein. Zo weten wij dat ouders ook achter goede kwaliteit in het onderwijs
willen staan. Ik maak van dit applaus een filmpje voor ons bestuur. We zien u graag op maandag
12 uur voor het applaus.

On Monday 11th of March we will come together at the playground to applause with eigh other.
We want to make that noise to give attention to the quality of the Dutch education. It would be
great if you can join us to at Monday 11th of March at 12 o clock.

Carnavalsviering
Op vrijdag 1 maart a.s. vieren we carnaval op de Gezellehoek. De kinderen mogen die dag verkleed
op school komen. Assecoires die wijzen op geweld (zoals zwaarden of pistooltjes) zijn hierbij niet
toegestaan evenals het meebrengen van confetti of spuitserpetines. Bedenkt u bij andere
assecoires dat ze wellicht zoek kunnen raken. In de ochtend draaien de kinderen een aangepast
programma in hun eigen groep, afgewisseld met Gezellehoek’s got talent! In de middag is er een
spelletjesuur waarbij groepen gekoppeld aan elkaar aan de slag gaan met allerlei leuke
gezelschapsspellen. Om 14.30 uur is de viering afgelopen en begint de vakantie. We verwachten
alle kinderen dan na de vakantie op maandag 4 maart om 8.20 uur weer op school.

On Friday 1th of March we wille celebrate Carnaval at our school with Gezellehoek’s got talent
and lot’s of games. The children can dress up that day, violent assecoires and confetti and
sprayserpetines are not allowed.

De Gezellehoek als stembureau
Op woensdag 20 maart a.s. wordt de Gezellehoek voor één dag ingeruimd als stemlocatie voor de
verkiezingen voor de provinciale staten. Dit zetten we op in de aula van de school. Indien u dus
gaat stemmen, kunt u daarvoor ook op de Gezellehoek terecht.

On Wednesday 20th of March the aula of our school will be transformed into a polling station
for the provincial elections.
De Typetuin
De datum voor de start van de typecursus is verzet naar vrijdag 22 maart a.s. Dit, omdat de
eerste les op vrijdag 15 maart, de landelijke stakingsdag viel. De gemiste les wordt aan de
achterkant erbij geplaatst. Er kunnen nog steeds kinderen aanmelden voor de typetuin. We
hebben nog tien plaatsen beschikbaar. Voor slechts 35 euro, i.p.v. 175 euro, leert uw kind goed
typen en ontvangt het een echt typediploma. Aanmelden kan bij juf Jessica.

There are still places available for the typecourse at our school.
Flyer Leswerk/schoolpool
Het vervangingsbureau is altijd op zoek naar nieuwe invallers. Bijgaand treft u hierover een
folder.

With this newsletter you receive a flyer with information about temporary schoolteachers.
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