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Nieuwsbrief 3: zondag 20 september 2020 

 

Sport en spelochtend: 

Op vrijdagochtend 25 september a.s. houden we onze jaarlijkse sport en spelochtend. Deze 

wordt gehouden op het atletiekterrein bij sportpark Vierhoeven: Nispenseweg 5, 4707 RA 

Roosendaal. 

Wij verwachten alle kinderen daar om 08:30 uur en u kunt ze ook daar weer komen ophalen om 

12:00 uur. Als u met de auto komt moet u vooraan op de parking parkeren en het laatste stukje 

lopend gaan. Juf Erica, juf Annemieke en juf Sarah zullen u vanaf de parking opwachten.  

 

Ook heeft uw kind donderdag een sponsorkaart meegekregen voor de sponsorloop. Uw kind gaat 

tijdens de atletiekochtend een bepaalde afstand lopen ten voordele van het nieuwe schoolplein. 

Deze vindt u terug op de achterkant van de sponsorkaart. Het geld dat uw kind hiermee ophaalt 

mag hij/zij inleveren bij de leerkracht. Het is de bedoeling dat uw kind alleen bij familie of 

vrienden/kennissen langsgaat en niet langs de huizen in de buurt. Het gesponsorde bedrag graag 

uiterlijk 24 september inleveren bij de leerkracht. 

 

Om 12.00 uur is de sportochtend afgelopen. Alle kinderen zijn die middag vrij. We gaan er een 

sportieve en gezellige sportochtend van maken met de diverse atletiekonderdelen en natuurlijk 

de sponsorloop. U bent van harte welkom om te komen kijken. Neemt u hierbij wel de RIVM 

regels in acht. We rekenen op goed weer, maar mocht het onverhoopt slecht weer worden later 

deze week, dan zullen wij u over het doorgaan van de sportdag uiterlijk donderdagmiddag 

informeren. 

We verwachten jullie in sportieve kleding en met ochtendpauzehap/water om 08:30 uur op 

sportpark Vierhoeven! 

 

On 25th of september, we have our sportsmorning at Vierhoeven (Nispenseweg 5, 4707 RA 

Roosendaal) from 8.30 till 12.00 o clock. Children are free in the afternoon. The children will 

also run a distance for sponsoring our new playground. Please return the sponsormoney on 

Thursday 24th of september at school. You are welcome to join the sportsmorning, please take 

care of the coronarules.  

Jayce uit groep 1-2 heeft aan de vrienden van papa en mama van de 

motorclub gevraagd om te sponsoren voor het schoolplein, wat fijn! 

 

 

  



 

Sociale vaardigheidstraining: 

Ouders en verzorgers van de jaargroepen waarvoor de nieuwe sociale vaardigheids training wordt 

aangeboden door juf Lonneke, juf Jolanda en juf Maud hebben van de groepsleerkracht met de 

kennismakingsgesprekken aanmeldbrieven mee gekregen voor deze nieuwe SOVA-training. 

Het aanmelden hiervoor kan nog tot uiterlijk 25 september bij de leerkracht van uw kind. 

 

You’ve received information about our new social skills course. You can sign your child in till 25th 

of september. 

 

Herhaald bericht weer naar school! Bericht van de ANWB 

 

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen 

kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer. 

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima 

oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer 

niet anders. 

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun 

hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld. 

 

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na. 

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een 

bron van gevaar. 

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld. 

• Laat u niet afleiden, wees alert. 

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen. 

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet 

persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen. 

 

Be safe in traffic on your bike when you go to school. 

 

Update schoolafspraken rondom het coronavirus: 

In de persconferentie van afgelopen vrijdagavond heeft u kunnen horen dat kinderen tot 13 jaar 

met verkoudheidsklachten zoals een loopneus, hoesten of keelpijn naar school mogen komen. Uit 

onderzoek blijkt dat de besmettingskans vanuit deze doelgroep zeer gering is. Dat is fijn voor de 

kinderen, omdat zij hierdoor geen onderwijstijd missen. Wij zullen echter wel kritisch blijven 

kijken naar de gezondheid van de kinderen. Wanneer bijvoorbeeld kinderen deze klachten met 

koorts hebben, is naar school komen niet wenselijk. Met koorts blijf je dus thuis. Ook hebben wij 

een aantal kinderen ouder dan 13 jaar op school. Voor hen gelden de “oude” regels, met 

verkoudheidsklachten blijf je thuis. Wij verplichten ouders niet om kinderen te laten testen. 

Uiteraard bent u wel vrij om dat te doen. We vertrouwen er dan ook op dat u net als ons de 

juiste afwegingen maakt.  

 

Children till age 13 can come to school with a cold or sore throat. In case of fever, stay at home. 

Children over 13 of age maintain the old rules, just like adults. 

 

 

Kinderboekenweek “En toen?” 

Van 30 september tot en met 11 oktober is het kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “En 

toen?” Er staat een mooie opening gepland op dinsdag 29 september om 8.45 uur voor alle 

kinderen. In de dagen erna zullen er volop activiteiten plaatsvinden rondom de kinderboekenweek 

in de verschillende groepen. Op donderdag 15 oktober sluiten we dit project met alle kinderen 

gezellig af.  

 

From 30 th of september till 11th of oktober there is childs books week theme: “And then” 



 

Renovatie school: 

Afgelopen week zijn er drie groepen door verhuisd. Vanaf morgen beginnen zij echt alle drie 

goed vanuit hun nieuwe of tijdelijke groep: groep 3, NIP MB in het nieuwe lokaal en groep 1-2 in 

het noodlokaal. Gisteren is gestart met de renovatie van de twee kleuterlokalen. Deze zijn voor 

de herfstvakantie klaar. Hier zullen groep 1-2 en groep 4 naartoe verhuizen en daar blijven. 

In de herfstvakantie wordt gestart met de grote renovatie aan de voorzijde van de school: 

entree, aula, teamkamer, keuken, toiletten, bibliotheek, podium komen dan aan de beurt. Dit is 

het laatste en tevens heftigste deel. U ontvangt van mij t.z.t. meer informatie hierover, met 

name over het stukje bouwoverlast en de vijf groepen die daar al in de nieuwe lokalen zitten. Er 

wordt hiervoor momenteel een laatste hand gelegd aan een goed plan waarbij dit voor zowel de 

bouw als de school uit te voeren is. Meer informatie volgt. 

 

The renovation continues in the kindergardenclasses. After the fall holiday, the last part starts. 

How we can cope that with the five finished classes and buildingsite, I will let you know if that 

plan is ready. 

 

 

Schoolplein: 

In de herfstvakantie starten we met het eerste deel van het schoolplein. Met een groepje 

leerkrachten, ouders en vrijwilligers pakken we dan het peuterpleintje aan. 

 

Updating the playground will start in de Fall holiday. 

 

Ouderhulp: 

Dit schooljaar werken we niet met het ouderhulpformulier. Vanwege corona, maar ook door het 

gebruik van Parro, wordt er gerichter gezocht naar ouderhulp daar waar het kan en mag. 

 

Parenthelp will be asked by Parro when it is possible due to corona. 

 

 

Data: 

 

21 september: groep 1-2 groep 3 en NIP MB starten officieel in hun tijdelijke of nieuwe lokaal. 

24 september: uiterlijk inleveren sponsorgeld bij de leerkracht 

25 september: sport en spel ochtend atletiekvereniging Vierhoeven, kinderen om 12.00 uur vrij. 

29 september: opening kinderboekenweek “En toen” 

 

Bijlage nieuwsbrief: De Gezellehoek heeft het verkeerslabel weer behaald! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


