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Nieuwsbrief 6: zaterdag 26 oktober 2019. 

 

Landelijke stakingsdag woensdag 6 november: 

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u de brief over de staking. OBS de Gezellehoek staakt 

mee. Onze school is dus die dag gesloten. 

 

Due to the strike on Wednesday 6th of November our school is closed that day. 

 

 

 
 

 

 

Creaochtend: 

De creaochtend van 6 november wordt vanwege de staking verplaatst naar woensdag 20 

november. 

 

Our creative workshopmorning will take place on Wednesday 20th of November. 

 

Studiedag OBO woensdag 13 november: 

Een keer in de twee jaar organiseert onze stichting OBO een stichtingsbrede studiedag voor alle 

scholen. Deze staat gepland op woensdag 13 november a.s. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

 

On Wednesday 13th of November,there is a teachers studyday for all schools from the OBO 

organisation. All children are free that day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ouderraad: 

Obs De Gezellehoek De ouderraad is een groep ouders die belangeloos samen met de 

leerkrachten invulling geeft aan verschillende feestelijke activiteiten die op de Gezellehoek 

gevierd worden.  

Deze activiteiten zijn o.a.: helpen op de dag dat de schoolfotograaf op school is, indien nodig 

hand en spant diensten voor of tijdens de Kinderboekenweek, Sinterklaasviering, Kerstviering, 

Offerfeest, Suikerfeest, Carnaval, lentekriebels, Koningsspelen, Sportdag. 

 

Nieuwe leden gezocht!! Veel leden zijn jaren achtereen lid van de ouderraad en vertrekken 

vanwege het feit dat hun kinderen de school verlaten en daarmee de verbinding met de school 

verdwijnt. De ouderraad is daarom ieder jaar op zoek naar nieuwe leden.  

Mocht u interesse hebben in het werk van de ouderraad en onze ouderraad komen versterken, 

dan horen wij dit graag.  

Meld u dan aan bij Nadia Benjilali  

Mocht u punten willen inbrengen voor een van de vergaderingen dan kan dat natuurlijk ook. 

 

De vergaderingen voor dit schooljaar staan gepland op: 

 

28 november, 17 december, 6 februari 2020, 19 maart, 7 mei, 23 juni.  

Is deelname aan de ouderraad voor u niet mogelijk maar u wilt wel betrokken zijn bij de 

verschillende activiteiten dan kan dat natuurlijk ook.  

Neem ook dan contact op met Nadia Benjilali of een van de leerkrachten: Ineke of Henny. 

 

De ouderraad. 

 

If you are interested to join the parent organization from our school, then please let us know! 


