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Nieuwsbrief 8: 21 november 2019 

 

Juf Jessica afwezig: 

In de week van 25 november tot en met 1 december ben ik, naast de woensdag,  op 

maandagochtend en de hele donderdag afwezig. Voor dringende zaken kunt u bij juf Henny 

terecht. Zij is op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Ik ben maandagmiddag, dinsdag de 

hele dag en vrijdagochtend (deels) aanwezig. 

 

Miss Jessica is extra absend next Mondaymorning and Thursday. 
 

Rapporten en tien minutengesprek: 

Afgelopen week heeft u het tien minutengesprek over uw zoon of dochter gehad. U heeft daar 

eerder al het rapport voor mogen ontvangen om thuis in te zien. Ik wil u vragen om het rapport 

van uw kind weer terug in te leveren op school. Mocht u dit al tijdens het gesprek op school 

hebben gedaan, dan is dat natuurlijk prima.  

 
Could you please bring the rapportcard from your child back to school. 
 
Schoolfruit: 

Er is weer schoolfruit op school. De komende vier maanden ontvangen we diverse groenten en 

fruit voor onze leerlingen op school.  

 

Schoolfruits are back at school. 
 

 
 
Sportlessen naschoolse sport: 

De sportlessen voor de groepen 3,4,5 en NIP MB zijn inmiddels gestart op donderdag na 

schooltijd. Deze lessen lopen nog tot en met 12 december. Na de kerstvakantie ontvangt u 

informatie voor andere groepen die gebruik kunnen gaan maken van de naschoolse sport. Ook op 

donderdag 5 december is er naschoolse sportles. 

 

After school sportlessons will continue untill 12th of december. There will also be after school 
sport on 5th of december. 
 
 

 

  



 
Sinterklaasviering: 

Op donderdag 5 december is het weer zover, dan brengt Sinterklaas met zijn pieten een bezoek 

aan de Gezellehoek. We ontvangen Sinterklaas die ochtend in de aula. U bent van harte welkom 

om daarbij aanwezig te zijn. Na de ontvangst start het programma van die dag. De 

onderbouwkinderen krijgen bezoek van Sinterklaas, de bovenbouwkinderen gaan met surprises 

aan de slag. In de middag is er een gezellig en aangepast programma. We maken er een leuke dag 

van! 

 

On Thursday 5th of december we will celebrate Sinterklaas at our school. You are welcome to 
come and see him at 8.30 o clock. 
 
Naschools aanbod muziek: 

Vanaf 13 januari gaan we starten met een blok naschools cultuuraanbod voor muziek bij ons op 

school. Dit betreft een blok van zes lessen voor kinderen van groep 3 t/m 8 en NIP MB, NIP BB. 

Er kunnen maximaal 20 kinderen deelnemen. De kosten bedragen 10 euro voor zes lessen. Het 

aanbod vindt plaats op maandag na schooltijd op 13, 20, 27 januari en 3, 10, 17 februari. De 

lestijd is van 14.45 uur tot 16.15 uur. De lessen vinden bij ons op school plaats. Heeft uw kind 

interesse om mee te doen? Opgeven kan bij juf Jessica door een enveloppe tien euro samen met 

de naam van uw kind in te leveren. We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen! 

 

From 13th of January until 17th of February there will be after school music lessons for 
children from group 3 t/m 8 and NIP MB, NIP BB. You can sign in by miss Jessica. You have to 
pay ten euro for six lessons. 
 
Vanaf 1 januari definitief rookvrij: 

Eigenlijk zijn wel al wel zover, maar vanaf 1 januari is het echt definitief: de Gezellehoek is dan 

een rookvrije school.  

 

From 1th of January on, de Gezellehoek will be a smoke clear school. 
 

 
 

 

Renovatie: stand van zaken: 

De volgende fase van de verbouwing is bijna afgerond. Dit betekent dat we, als alles voorspoedig 

verloopt, we in de kerstvakantie de lokalen kunnen poetsen en inrichten met nieuw meubilair. 

Groep 7 , groep 8 en NIP BB kunnen dan op maandag 6 januari vanuit de nieuwe klas gaan werken. 

Het is nog even spannend of het allemaal gaat lukken, maar we gaan van het positieve uit! Als het 

allemaal lukt, betekent dat ook dat de fase erna ingaat: groep 4 en groep 5 zullen dan naar een 

ander lokaal worden verplaatst. U ontvangt hier t.z.t. informatie over. We willen, als alles 

doorgaat, op maandag 6 januari graag de opening van de nieuwe lokalen met u vieren. U ontvangt 

hiervoor nog een uitnodiging. 

 

 
 

We want to celebrate the opening of our new classrooms on Monday 6th of january. 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
  

 


