O.B.S. De Gezellehoek

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

Nieuwsbrief 9: donderdag 5 december 2019
Sinterklaasviering:
Sinterklaas heeft vandaag de Gezellehoek bezocht. Het was nog even spannend of hij niet weg
zou gaan, omdat hij in het verkeerde gedeelte van de school was binnen gekomen. Gelukkig
hoorde hij in de aula onze kinderen roepen en kon hij met zijn pieten vanuit de nieuwbouw vlug bij
ons zijn. De bovenbouwkinderen hebben genoten van een leuke surpriseochtend. De andere
groepen kregen nog een extra bezoek van Sinterklaas en zijn pieten in de klas. Via de parro app
zijn de nodige sfeerfoto’s inmiddels verstuurd.
We have had a nice celebration of Sinterklaas this morning at our school.

Herhaald bericht: 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.

Naschools aanbod muziek: Let op! i.v.m. afspraken cursusleider, zijn de data verzet van
maandagen naar donderdagen!
Vanaf 16 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 donderdag na schooltijd op 16, 23, 30 januari en 6, 13, 20 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!
We hope to find lots of children who want to join the after school music lessons at Thursdays.
There are six lessons. If you want to join, you can pay ten euro for it. We start on Thursday 16th
of January.

Herhaald bericht: Renovatie: stand van zaken:
De volgende fase van de verbouwing is bijna afgerond. Dit betekent dat 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. 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 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.
Eerstvolgende datum van de ouderraad:
De OR-vergadering van 17-12-2020 komt te vervallen.
De eerst volgende vergadering is 6-02-2020 om 19.00 uur.
The next meeting from the parentgroup is Monday 6th of January at 19.00 o clock.
Spelinloop groep 1-2:
Na de Kerstvakantie zal er in groep 1-2 niet langer een spelinloop meer zijn. We willen tijdens de
werklessen ouders gaan uitnodigen en betrekken in de groep. U ontvangt hier t.z.t. meer
informatie over.
After the christmasholiday there will no longer be extra playtime at the beginning of the day at
group 1-2. We want to invite parents during the woringlessons instead. You will receive more
information about it soon.

Open dagen voortgezet onderwijs:
De voorlopig adviesgesprekken zijn afgelopen weken gevoerd met ouders en kinderen van groep 8.
Iedere leerling weet nu welke scholen hij of zij kan gaan bezoeken.
Kijk ook op: https://www.devogids.nl/
In januari en februari hebben alle scholen een open dag. Het is zeker de moeite waard om ze te
bezoeken en om vooral veel vragen te stellen.
Iedere school wil natuurlijk dat jij voor hen kiest, dus je mag daarin best kritisch zijn.
Hieronder staan de open dagen van de diverse VO scholen vermeld:
18 januari 2020: JTC Mavo, Havo en VWO
18 januari 2020: Da Vinci College VMBO: praktijk, basis en kader
18 januari 2020: Markland College Zevenbergen: Mavo, Havo en VWO
25 januari 2020: Norbertus Gertrudis mavo: Mavo en Havo
25 januari 2020: Markland College Oudenbosch: VMBO t/m Gymnasium
01 februari 2020: Roncalli Bergen op Zoom (Daltonschool Atheneum, Havo en VMBO-T
(Mavo)
08 februari 2020: Norbertus Gertrudis Lyceum Havo en VWO
08 februari 2020: Curio Prinsentuin Oudenbosch VMBO
Er zijn natuurlijk nog meer scholen in de omgeving van Roosendaal. Bekijk de websites van de
verschillende scholen voor meer informatie en de juiste tijden.

On the website: https://www.devogids.nl/ you will find all information days about the different
VO schools in the area.
Opletten in het verkeer:
Nu de klok weer een uur is verzet, zijn de middagen en avonden al snel donker. Opvallen en
opletten in het verkeer is dan extra belangrijk. Om hier aandacht aan te besteden, heeft de
verkeerswerkgroep onlangs fietsen en fietsverlichting gecontroleerd. De landelijke fluoractie is
hier ook voor bedoeld. Naast fietsen en verlichting, is je kleding en fietsgedrag uiteraard ook
erg belangrijk. Alle kinderen hebben hiervoor een fijne gadget ontvangen voor hun fiets.
We checked all bikes at our school. It is getting dark soon, so we want children to be safe at
traffic situations to school and at home.

Kerstviering:
Na een gezellige Sinterklaasdag, staat de volgende viering al weer in de steigers: de
Kerstviering. I.v.m. de aankomende verhuizing en uithuizing van vijf groepen, is de kerstviering
dit jaar als volgt georganiseerd: de bovenbouw gaat schaatsen en de onderbouw gaat een circuit
doen.
Tijdens deze dag gaan de kinderen van de onderbouw kerststukjes maken. Hier hebben we
kerstgroen en decoratie voor nodig. Het zou fijn zijn als de kinderen een potje en wat
kerstgroen/decoratie meenemen. Op de dag zelf zijn snoeisnaren ook zeer gewenst.
For our Christmas celebration we need our children to bring a ja rand plants and leaves for a
Christmas decoration piece.

