O.B.S. De Gezellehoek

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

Nieuwsbrief 8: maandag 23 november 2020
Oudergesprekken:
Deze week vinden de oudergesprekken plaats. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn
de gesprekken digitaal, via teams. U heeft hiervoor zelf een afspraak kunnen maken met de
leerkracht van uw kind (eren). Tijdens de gesprekken worden de vorderingen van uw kind
besproken. Heeft u nog geen afspraak gemaakt? Neemt u dan z.s.m. contact op met de
leerkracht van uw kind (eren).
This week our parent meetings take place. Due to corona the meetings will be digital, by teams.
If you do not have an appointment with the teacher yet, please make contact as soon as possible.
Sinterklaasviering:
Na maanden wachten is Sinterklaas weer in het land. Op de Gezellehoek hebben we van een inside Piet
gehoord dat Sint momenteel nogal somber is. Hij tuurt hele dagen naar de muren van zijn werkkamer. Piet
heeft daarom via een brief aan de kinderen en leerkrachten gevraagd of zij een mooi ontwerp willen maken
voor een nieuw behang voor de werkkamer van Sinterklaas. Piet hoopt dat Sinterklaas dan weer vrolijk
wordt en met plezier naar zijn werk gaat! Op woensdag 25 november mogen de kinderen daarom op school
hun schoen zetten en leggen de kinderen het zelfgemaakte behangpapier-ontwerp in hun schoen. Zal Piet
hun ontwerpen meenemen en krijgen de kinderen iets in hun schoen?

Op vrijdag 4 december is de Sinterklaasviering op school. Door de corona-maatregelen zal er
géén gezamenlijke opening zijn op het plein. In de ochtend krijgen alle kinderen een filmpje te
zien waarbij Sint de ontwerpen van de kinderen laat zien. Na het digitale filmpje gaan groep 1
t/m 4 én Nip MB afwisselend een bezoek aan Sint en Piet brengen in een aparte ruimte. De
overige groepen hebben surprise en cadeautjes in hun eigen groep (die ze op donderdag al mee
naar school nemen in een vuilniszak, zodat ze elkaars surprises niet kunnen zien). ’s Middags
hebben alle groepen een eigen invulling in de klas. We kijken erg uit naar een gezellige
Sinterklaasviering!
On Friday 4th of december, we celebrate Sinterklaas at our school. Due to corona there won’t
be a great opening at the playground. The children will receive a video instead. After that, the
youngest children will visit Sint at school in a classroom. The older children will celebrate with a
surprise. We will have a great day!

Leerlingvolgsysteem Iep en extra toetsen:
Sinds dit schooljaar werken wij met een nieuw leerlingvolgsysteem genaamd IEP. IEP is
vergelijkbaar met Cito. Omdat we al meerdere jaren de eindtoets van IEP hebben in groep 8 en
hierover zeer tevreden zijn, hebben we besloten om alle toetsen van groep 3 tot en met 8 bij
IEP te gaan doen. Alle leerkrachten hebben hier inmiddels een scholingsmiddag over gehad.
Vanwege de schoolsluiting vorig jaar ivm corona, hebben we in November extra getoetst met de
nieuwe IEP toetsen. Dit gebeurde digitaal via de chromebooks. De kinderen waren erg te spreken
over de nieuwe toetsen. Het extra toetsen in November is voor ons een nulmeting. We gebruiken
deze gegevens om te bekijken waar de kinderen door de lockdown achterstanden hebben
opgelopen en hoe we deze hiaten kunnen aanpakken. De leerkrachten zullen tijdens de
oudergesprekken de IEP resultaten met u bespreken vanuit deze nulmeting. In januari toetsen
we opnieuw, evenals in juni.
This schoolyear we are using a new student test system called IEP for group 3 t/m 8. Last
November we have tested extra because of the lockdown. We are using these results to solve
learning difficulties because of corona. The teachers will explain the test results to you during
the parent meeting. We will test again in January and June later this schoolyear.
Sova training:
Sociale Vaardigheden zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling van een kind en spelen een rol bij het
ontstaan van vriendschappen. Sommige kinderen kunnen problemen ervaren omdat ze erg afwachtend of
verlegen zijn. Andere kinderen reageren juist snel boos en kunnen minder goed omgaan met conflicten.
Sinds dit schooljaar biedt De Gezellehoek SOVA-trainingen aan op school. Door middel van (creatieve)
opdrachten, (rollen-) spellen en oefeningen kunnen kinderen geholpen worden bij het ontwikkelen van
relaties met anderen, zoals leeftijdsgenoten en belangrijke volwassenen. De SOVA-training bestaat uit 9
lessen en wordt gegeven door Juf Lonneke, Juf Jolanda en/of Juf Maud. In deze lessen komen de volgende
vaardigheden aan bod: kennismaken, vrienden maken, samenwerken en onderhandelen, omgaan met
gevoelens, “nee” zeggen, complimenten geven, hoe omgaan met pestgedrag?

Na bovenstaande lessen is er ook een les waarbij we alle lessen nog eens doornemen en kijken
wat de kinderen geleerd hebben. De laatste les bestaat uit een feestelijke afsluiting, waarbij de
kinderen een kleine presentatie geven over zichzelf.
Inmiddels heeft een eerste groep leerlingen de SOVA-training afgerond. Deze kinderen (en
daarnaast ook de juffen) waren erg enthousiast en leergierig. Ze hebben “handvatten” gekregen
waarmee ze verder kunnen.
Momenteel zijn er twee nieuwe groepjes kinderen waaraan de SOVA-training wordt aangeboden.
Als u uw kind ook wilt opgeven voor een volgende SOVA-training, vragen heeft of meer
informatie wilt, dan horen de bovenstaande juffen het uiteraard graag van u!
At our school, three teachers provide social behaviour lessons. These lessons are for children to
practice and cope with different behaviours around them and also from themselves. The lessons
give the children confidance and skills. If you are interested in the lessons for you child, please
make contact with miss Lonneke, miss Maud or miss Jolanda.

Herhaald bericht musical en afscheidsdatum groep 8:
De eindmusical en afscheidsavond van groep 8 wordt vastgezet op 15 juli 2021.
The date for musical group 8 is set on 15th of July.
Bericht vanuit de MR:
We hebben op 2-11-2020 een MR vergadering gehad. Hierin zijn de volgende zaken aan bod
geweest:
- Corona protocol en evaluatie
- Renovatie/ verbouwing/ noodunits
- MR regelment
- Kadernotitie OBO
From the last MR meeting the subjects to discuss were corona, renovation, MR reglement,
documents from OBO.
Kerstviering:
De werkgroep voor de kerstviering is inmiddels al diverse keren bij elkaar gekomen om te
overleggen hoe we zo goed mogelijk binnen de coronaregels de viering kunnen laten plaatsvinden.
Helaas kunnen er een hoop zaken niet, zo is bijvoorbeeld de schaatsbaan dit jaar niet aanwezig
en open, maar we kijken vooral naar dingen die wel kunnen. Vast staat dat de kerstviering gaat
plaatsvinden op school. Over welke wijze, wordt u binnenkort verder geïnformeerd.
The information about our corona proof Christmas celebration will follow soon.
Schoolfruit:
We zijn weer ingedeeld voor het schoolfruit. Dit betekent dat in de periode van 9 november tot
en met 16 april er op dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit is voor de kinderen.
School fruit will be served on Tuesday, Wednesday and Thursday till 16th of april.

