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Nieuwsbrief 12: donderdag 16 januari 2020.
De medezeggenschapsraad (MR).
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van
de school. Op de Gezellehoek bestaat onze MR uit de volgende ouders en
personeelsleden: Omar Benjilali, Farid Oulad Ali Ou Ahmed, Asma Malhaoui. Erica Scheerhoorn,
Janny Knappers en Lonneke Koevoets Fraanje.
In iedere nieuwsbrief willen we een korte samenvatting geven van zaken die we bespreken
tijdens een MR-vergadering.
Als u interesse heeft of graag eens mee wilt praten, kunt u altijd iemand van de MR aanspreken.
Daarnaast bent u van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen: de eerstvolgende
vergadering is op 9 maart.
Op de MR-vergadering zijn laatst o.a. de volgende onderwerpen besproken:
 Overleg met het bestuur van OBO over de stand van zaken rondom de renovatie.
Hiervoor gaat de MR opnieuw een bestuurslid uitnodigen om hierover in gesprek te gaan.
 Verkiezingen MR: Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn we op zoek naar nieuwe
ouders die de MR willen gaan versterken. Mocht u interesse hebben, kunt u meer informatie
krijgen bij de MR-leden.
 Parro app: Meneer Jos is bezig met het schrijven van een makkelijke handleiding voor
de Parro app voor ouders.
 MR-reglement: Dit schooljaar nemen we het MR-reglement helemaal door en maken het
weer up-to-date voor de Gezellehoek.
 Workshop MR: In februari 2020 gaan alle MR leden deelnemen aan een workshop
Medezeggenschap.
 Brievenbus: In de aula komt er een mooie brievenbus speciaal voor nieuwe ideeën of
zaken die wij kunnen behandelen in de MR.

Our MR is an organization with parents and teachers. They talk about several important things
about our school. If you are interested, you are always welcome during one of their meetings.
The next one is at 9th of March at 19.00 o clock at our school.
Website.
Onze website wordt vernieuwd. Op dit moment zijn Juf Sarah, ik en een externe vormgever hier
druk mee aan de slag. Uiterlijk per 1 augustus 2020 zal de nieuwe site actief zijn. Onze huidige
website heb ik ook aangepast in de vakantie. Hij is weer helemaal actueel. U kunt dit zien op
www.gezellehoek.nl.

We are designing a new website. Our current one is still available.
Informatieavonden SOVA:
Juf Jolanda, juf Lonneke en juf Maud gaan in het nieuwe jaar een cursus Sociale Vaardigheden
aanbieden op school (SOVA) Wat deze cursus precies inhoudt, zullen zij op woensdag 29 januari
om 19 uur uitleggen op de speciaal georganiseerde informatieavond. Op deze avond kunnen er
ook vragen worden gesteld. Daarna zal er op woensdagavond 5 februari een vervolgavond
plaatsvinden (ook om 19 uur). Wij verwachten u woensdag 29 januari om 19 uur op school.

For an extra information evening about Social Skills for children we invite you to come on
Wednesday 29th of January at 19.00 o clock at our school.
Aangekondigde staking:
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari zal onze school gesloten zijn i.v.m de
aangekondigde tweedaagse staking in het onderwijs. U heeft hier zojuist via de Parro app meer
informatie over ontvangen.

Our school will be closed during the strike at 30 and 31th of January.

Cyclesensation:
Op zaterdag 1 februari a.s. kunnen leerlingen uit groep 6,7,8 van onze school meefietsen met
cyclesensation. Dit evenement zamelt geld in voor onderzoek naar kanker. Onze kinderen fietsen
mee in het kidsblok van 13.30 tot 14.05 uur. U bent van harte welkom om te komen kijken! Op
school, in de aula staat een collectebus. In die bus kunt u geld doneren voor dit goede doel.

Our children from group 6,7 and 8 will join the cyclesensation event at 1th of february.

Goed voornemen: vaker voorlezen!
Voorlezen is geweldig! Van 22 januari tot en met 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Veel
scholen doen mee, met een voorleesontbijt of bijvoorbeeld een groepsbezoek aan de bibliotheek.
Thuis kunt u natuurlijk ook samen een extra boek openslaan. Dat is niet alleen gezellig, voorlezen
is ook goed voor de woordenschat, spelling en tekstbegrip. Ook voor kinderen die al behoorlijk
goed zelf kunnen lezen.
Op www.nationalevoorleesdagen.nl staan verschillende voorleestips. Bijvoorbeeld over het kiezen
van een geschikt boek of over het praten over een boek met uw kind. Ook vindt u er de
Prentenboeken TopTien van 2020.
Kom eens langs bij een vestiging van Bibliotheek West-Brabant om een mooi boek te lenen! Ook
tijdens de Nationale voorleesdagen organiseren we leuke activiteiten: Op 26 januari kunnen
kinderen tot 6 jaar genieten van de Voorleesvoorstelling Wapperkids. Toegang is gratis.

From 22th of january till 1th of february there are special reading days for kids at the library

Nieuw aanbod naschoolse sport:
Na de carnavalsvakantie start meneer Rik met een nieuw aanbod naschoolse sportlessen. Deze
lessen vinden plaats op de donderdagen:
5 maart, 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april, 16 april.
Deze lessen zijn deze keer bedoeld voor de kinderen uit: groep 5, groep 6, groep 7 en NIP BB.
Wilt uw kind meedoen? Dat kan! U betaalt voor deze 7 lessen in totaal 4 euro. U kunt uw kind
opgeven door een enveloppe met 4 euro met zijn of haar naam erop in te leveren bij de
leerkracht van uw kind. Aanmelden kan tot en met vrijdag 21 februari.
Your child can join the after school sports by mister Rik on Thursdays.

Herhaald bericht: open dagen voortgezet onderwijs:
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.
Het TaalLokaal:
Iedere woensdagochtend van 8.45 tot 11.00 uur kunnen ouders waarbij Nederlands de tweede
taal is, komen praten en oefenen bij het TaalLokaal. Het TaalLokaal wordt georganiseerd door juf
Helen. Juf Helen komt als intern begeleider uit het onderwijs en heeft veel vrijwilligerservaring
o.m. bij het Taalhuis. Het TaalLokaal biedt geen officiële inburgering, maar wel het onderhoud en
uitbreiden van de (geleerde) Nederlandse taal. Ook leert u andere ouders van school kennen in
een informele en gezellige sfeer. Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden op school bij de
leerkracht van uw kind. We vragen 2 euro per les.
Do you want to pratice your Dutch language? You can do that at our school. Every Wednesday
from 8.45 till 11.00 o clock by miss Helen. You pay 2 euro per lesson. You can sing in by the
teacher of your child.

