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Nieuwsbrief 5: maandag 12 oktober 2020
Bericht vanuit de medezeggenschapsraad:
Op maandag 28-9-2020 is de MR voor de 1e keer bijeen gekomen dit schooljaar.
Allereerst is de nieuwe rolverdeling besproken. Dit jaar hebben we gekozen voor de
volgende verdeling:
• Voorzitter: Omar Benjilali (oudergeleding)
• Vervangend voorzitter: Asma Malhaoui (oudergeleding)
• Secretaris: Lonneke Koevoets Fraanje (personeelsgeleding)
• Vervangend secretaris: Erica Scheerhoorn (personeelsgeleding)
Daarnaast zit ook Janny Knappers namens het personeel in de MR. Namens de ouders is
dit Martien Vergouwen die meedraait in de eerstkomende vergaderingen om hierna
de eventuele keuze te kunnen maken voor de MR.
De volgende zaken zijn aan de orde gekomen:
• Verloop Corona op de Gezellehoek
• Rolverdeling MR
• Punten voor het nieuwe schooljaar; reglement, nieuwe koers
OBO, betrokkenheid ouders en personeel bij MR
Mocht u vragen hebben voor de MR, kunt u altijd mailen naar:
L.fraanje@gezellehoek.nl
Herhaald bericht:werkzaamheden aan het schoolplein en hulp gevraagd:
In de herfstvakantie starten we met de eerste werkzaamheden aan het schoolplein. Dit staat
gepland op maandag, dinsdag en donderdag in de herfstvakantie. De eerste werkzaamheden
zullen plaatsvinden op het peuterplein en een gedeelte van het grote plein. Hulp is welkom! U
ontvangt hiervoor vandaag een extra brief over namens de werkgroep.
In the holiday of fall we will start with the first renovations of the playground. This will happen
on Monday, Tuesday and Thursday. We will work on the kindergarden playground and a small part
of the big playground. We can use your help! You receive an extra letter today.
Herhaald bericht: noodunits op het plein:
In de herfstvakantie starten we met de laatste renovatiefase van de school. Deze fase wordt
versneld en daardoor ingrijpender aangepakt. Wat gaat er gebeuren?:
In the holiday of fall, the last renovationpart will start.
1. Voor de herfstvakantie verhuizen groep 1-2 en groep 4 terug naar het eigen, vernieuwde lokaal.
Before the holiday of fall, children of group 1-2 and 4 go back to their normal classroom. 2. Alle
bouwmaterialen, hekken e.d. worden verplaatst naar de voorzijde van het gebouw. De gehele
voorzijde van het gebouw wordt afgesloten voor kinderen, leerkrachten en ouders. All materials
for the built go to the front of the school. The front of the school will be closed off for
children, teachers and parents. 3. Op dinsdag 20 oktober komen er 2 noodunits op het plein voor
groep 5 en groep 6. Een verhuisbedrijf verhuist deze twee lokalen naar de units. On 20th of
oktober 2 untis will be placed for group 5 and 6. 4. Twee weken later komen er nog 2 noodunits
op het plein voor groep 7 en groep 8. Een verhuisbedrijf verhuist deze twee lokalen naar de
units. Two weeks later 2 units will be placed for group 7 and 8. 5. NIP BB neemt tijdelijk plaats
in de speelzaal. NIP BB goes to the playroom/classroom. 6. De teamkamer, keuken, kopieerruimte

e.d. wordt verplaatst naar de achterzijde van de school. The teachers room, kitchen etc will go
to the back of the school. 7. De hoofdingang wordt afgesloten. De tijdelijke hoofdingang is de
ingang via het hekje aan het fietspad bij mijn kantoor. The main entrance will be closed, the new
main entrance will be at the back of the school, near my office/ next to the bicyclepath. 8. De
peuters, groepen 1-2 en 4 maken gebruik van de ingang via het zijhekje dat grens aan het
peuterplein. Toddlers, group 1-2 and 4 will use the small gate by the small playground to enter
school.
Deze grote aanpak zorgt ervoor dat renovatie en onderwijs nog beter gescheiden wordt en dat
beide werkzaamheden (renoveren en onderwijsgeven) tegelijkertijd door kunnen zonder al teveel
overlast. This big re construction will give a good and fast result for the built. The way we
organize it now will coast the least amount of building noise.

Herhaald bericht: kinderen vrij op vrijdag 16 oktober a.s.:
Vanwege de grote doorverhuizing en sloopwerkzaamheden aan de voorzijde van de school, zijn
alle kinderen op vrijdag 16 oktober a.s. vrij.
Due to the schoolrenovation, all children are free Friday 16th of oktober.

Persconferentie coronamaatregelen dinsdag 13 oktober:
Morgenavond wordt er weer een extra persconferentie verwacht vanuit het kabinet. Mocht er
vanuit deze persconferentie aangescherpte maatregelen volgen die ook van invloed zijn op ons
onderwijs en onze school, dan informeer ik u daar uiteraard verder over.
Tomorrow, there will be an extra news bulletin from the government about corona.

Extra bijlagen in deze nieruwsbrief:
In de twee bijlagen van de nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) en de door SSBNB georganiseerde sportmiddag in
de herfstvakantie.
Fijne herfstvakantie!

