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Nieuwsbrief 20: 26 juni 2020
Het landenproject:
Wat werken alle groepen toch fantastisch aan het grote schoolthema; het landenproject! Na de
gezamenlijke opening op maandag 15 juni jl. zijn alle kinderen hard aan de slag gegaan met het
gekozen land in de eigen groep. Er zijn al heel veel mooie resultaten zichtbaar.
After the opening on 15th of June, the “countryproject” by the whole school is getting more
visual. It is great to see how hard the children are working.

Formatie:
De groepsindeling ziet er voor het schooljaar 2020-2021 als volgt uit:
The formation for schoolyear 2020-2021 is:
Groep 1-2: maandag- dinsdag- vrijdag: juf Ingrid, woensdag, donderdag juf Henny
Groep 3; maandag- dinsdag, woensdag, vrijdag: juf Janny, donderdag juf Belinde
Groep 4: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: juf Marianne, woensdag en een aantal vrijdagen:
juf Belinde
Groep 5: maandag, dinsdag: juf Belinde, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag: Juf Anja
Groep 6: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: juf Sarah
Groep 7: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: juf Erica. Juf Mariëtte zal ook dit
schooljaar in opbouw steeds een aantal uren in de groep aanwezig zijn.
Groep 8: maandag, dinsdag: juf Lonneke, woensdag, donderdag en vrijdag: juf Annemieke D.
NIPMB: maandag, dinsdag, vrijdag: juf Hermelijn, woensdag en donderdag: juf Charissa.
Ondersteuning door juf Lea
NIPBB: dinsdag, woensdag, donderdag: juf Ineke en maandag en vrijdag: juf Charissa.
Ondersteuning door meneer Mark.
Directie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag* (om de week): juf Jessica en vrijdag; juf
Henny
Intern begeleider: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; juf Marlene
Administratie: maandag en vrijdagochtend: juf Annemieke H.
Conciërge: meneer Henk en schoonmaak; juf Karin.

Schakelproject:
Het schakelproject is bedoeld voor kinderen die op het gebied van taal een extra stimulans
kunnen gebruiken zodat zij daar in alle vakken en verdere schooljaren profijt van kunnen hebben.
Vanaf het schooljaar 2020-2021 starten we op de Gezellehoek met twee schakelprojecten
(voorheen groep 3 en groep 6 schakelklas):
Schakelproject onderbouw: dit is voor groep 1-2-3 waarbij meneer Mark o.l.v. de leerkrachten
met kinderen aan de slag gaat met taal, woordenschat, rekentaal en lezen/ leesvoorwaarden.
Schakelproject bovenbouw: dit is voor groep 6-7-8 waarbij juf Maud en juf Jolanda o.l.v. de
leerkrachten met kinderen aan de slag gaan met begrijpend lezen, spelling, woordenschat, lezen,
rekentaal.
Op dit moment worden daar de verdere voorbereidingen voor getroffen. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar ontvangt u hier meer informatie over. Als uw kind in aanmerking komt voor het
schakelproject, dan wordt dit tijdens de ouder kind gesprekken met u verder besproken.
A new language stimulation project is starting next schoolyear in group 1-2-3 and group 6-7-8.
This is for children who need more incentive language education so that the can grow in their
next schoolyears. You will receive more information about it after the summer holiday.
SOVA en faalangsttraining en Rots en water training:
Afgelopen schooljaar hebben juf Henny, juf Ineke, juf Maud, juf Jolanda en juf Lonneke
trainingen gevolgd rondom sociale vaardigheden. Ze gaan hun kennis toepassen in trainingen aan
kinderen komend schooljaar. Juf Maud, juf Jolanda en juf Lonneke gaan op de donderdagen aan
de slag met SOVA training (sociale vaardigheden) en faalangsttraining. Juf Henny richt zich op
Rots en water training (sociale vaardigheden). Na de zomervakantie worden deze trainingen
verder opgezet. U wordt hier m.b.t. aanmelding e.d. verder over geïnformeerd.
Next year their will be courses at our school for children about social behaviour. You will receive
more information soon.

Wisseluurtje:
Op donderdag 9 juli a.s. staat het wisseluurtje gepland. Alle kinderen bezoeken dan hun nieuwe
groep en juf/ meester. Op 9 juli ontvangt u ook alle informatie voor het nieuwe schooljaar: de
schoolgids, kalender, klassenlijst (alleen voornamen) en het rapport.
Children will visit their new group on Thursday 9th of July. You will also receive all new
schoolinformation on this day.

Nieuws uit de MR:
De MR heeft afgelopen maandag vergaderd. Hieruit kwamen de volgende punten naar voren:
-

We zijn blij te melden dat er een aanmelding voor de MR is. Toch blijven we ook nu en
voor in de toekomst ook op zoek naar nieuwe leden. Wilt u hier meer over weten, dan kunt
u contact opnemen met Erica Scheerhoorn (e.scheerhoorn@gezellehoek.nl) of Lonneke
Fraanje (l.fraanje@gezellehoek.nl)

-

De formatie is voor de tweede keer doorgesproken en goedgekeurd. In deze nieuwsbrief
wordt de formatie bekend gemaakt.

-

De periode rondom de Corona tijd is door de MR geëvalueerd.

The participation council had a meeting last Monday about new members, the formation for
school and the corona period. If you want to joint he participation council, you can get more
information by miss Erica (e.scheerhoorn@gezellehoek.nl) or miss Lonneke
(l.fraanje@gezellehoek.nl)

Groep 8:
Voor groep 8 breken de laatste twee schoolweken aan. Dat is leuk, vreemd en spannend. Er wordt
momenteel hard gewerkt aan de musical, die we met medewerking van wijkhuis de Wieken en der
RIVM regels, gelukkig fysiek kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er door de leerkrachten van groep
8 leuke alternatieve activiteiten gepland, in plaats van het schoolkamp. Ook de ouderraad gaat op
dinsdag 7 juli zorgen voor een fantastische schoolafsluiting.

Group 8 is nearly finished. All children will get a fantastic goodbye!

