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Nieuwsbrief 9: zondag 3 januari 2021
Gelukkig nieuwjaar!

Het team van OBS De Gezellehoek wenst u een gelukkig nieuwjaar. We hopen dat iedereen fijne
dagen heeft gehad. We maken ons op voor een nieuw en hopelijk gezond jaar.
Happy Newyear for all of you! We hope you’ve enjoyed your days. We are ready for a new and
hopefully healthy year.
Onderwijs op afstand:
Vanaf morgen, maandag 4 januari, starten wij met het onderwijs op afstand voor onze leerlingen.
We hanteren hierbij twee belangrijke streefdoelen: het voorzetten van het primaire
onderwijsproces met instructie en verwerkingsaanbod en het dagelijks contact leggen met onze
leerlingen. De groepsleerkrachten informeren ouders en kinderen verder over de planning en
organisatie hiervoor. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u dus het beste direct contact
leggen met de groepsleerkracht van uw kind.
In overleg met ons bestuur en vanuit de kwetsbare doelgroep komen onze taalgroepen (NIP) wel
fysiek naar school toe. Zij zullen vijf ochtenden per week les krijgen. Onze kleutergroep
ontvangt aanbod voor thuis, maar krijgt tevens de gelegenheid om op afspraak en in kleine
groepjes twee keer per week anderhalf uur fysiek aanbod te krijgen op school. De peutergroep
van Kober is open op de gebruikelijke dagen en tijden.
Uiteraard hopen wij dat we vanaf maandag 18 januari weer alle kinderen op school mogen
ontvangen. We houden er echter wel rekening mee dat, door alle huidige ontwikkelingen van het
COVID-19 virus, het afstandsonderwijs langer gaat duren.
We start our digital education on Monday 4th of January. Due to this education, we handle two
goals: to continue the primary education process and to make contact with our students on a
daily base. Our teachers will inform you about it. If you have any questions, please make contact
with the teacher of your child.
Some children are allowed to come to school: our language groups (NIP) will receive their
education in school at mornings. Our children from group 1-2 receive things to do at home, but
are also allowed to come to school two times a week by a strict timeschedule. The toddlergroup
from Kober is open as usual. We hope to start “normal” lessons again on Monday 18th of January,
but we also know that extension of distance education is a possibility.

Schoolrenovatie:

Er wordt hard doorgewerkt in de laatste fase van de schoolrenovatie. We hopen in februari
terug te kunnen verhuizen vanuit de noodunits naar de lokalen in de school. Op dat moment zullen
de grootste zaken afgerond zijn. Kleinere klussen zullen nog wel verder moeten worden afgerond.
Het gebouw wordt van binnen en buiten steeds mooier. Hieronder treft u nog een paar
sfeerfoto’s.
Hard work takes place in our last renovationfase. We hope to move back from our units into
school in February. The biggest things will be finished by then. Little things still need some work
then. The building is getting better and better.

De vloer in de aula en gangen is geëgaliseerd. Toiletdeuren zijn vervangen in de toiletunit bij
groep 1-2 en groep 4. The floor is equalized and toiletdoors are replaced.

Vertrek juf Henny:
Juf Henny is voor de kerstvakantie gestopt op De Gezellehoek. Zij gaat per 1 januari werken in
de flexpool van OBO. Door te gaan werken in de flexpool komt juf Henny op meerdere scholen
binnen en buiten OBO. Op die manier ontdekt zij nieuwe ervaringen binnen het onderwijs. Het
besluit van Juf Henny komt voor mij niet onverwacht. Uiteraard gaan wij haar wel ontzettend
missen op onze school. We wensen Juf Henny veel geluk en wijsheid in haar nieuwe baan en
wellicht komt zij voor een invalopdracht nog wel eens terug op De Gezellehoek.

Juf Henny is leaving our school. She is going to work for the OBO flexpool. We wish Juf Henny
good luck and wisdom in her new job.
Schoolpleinontwikkeling:
De eerste fase van het renoveren van ons schoolplein is reeds afgerond. Zodra de noodunits weg
zijn gehaald kunnen we door naar de volgende fase. In combinatie met ons nieuwe schoolplein
gaan we ook het gezonde schoolconcept op onze school verder uitwerken. Bewegen en gezond
eten zal hierin centraal staan.
The first renovationfase for our playground is done. We start with the next one after the
removing of our units. We will also continue with our healthy schoolconcept. Movement and
healthy food will be the first things to work on.
Lopende zaken en bijeenkomsten/gesprekken:
De komende tijd staan er volgens de jaarkalender diverse bijeenkomsten en gesprekken gepland.
We streven ernaar om al deze bijeenkomsten gewoon door te laten gaan, uiteraard in digitale
vorm. Reeds gemaakte individuele afspraken blijven ook staan. Deze zullen ook allemaal digitaal
plaatsvinden. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met diegenen met wie u
de afspraak heeft.
Meetings and appointments in the next few weeks will continue digital.

COVID-19 klachten:
Tenslotte willen wij u vragen om, ook in de periode van thuisonderwijs, ons op de hoogte te
houden van klachten en of besmettingen binnen uw gezin.
Please let us know if there are COVID-19 cases in your family during the digital education
period.
Invulling groep 1-2 per 1 januari:
Door het vertrek van juf Henny is er een vacature ontstaan op onze school. Deze is intern
ingevuld. Meneer Mark gaat per 1 januari fulltime werken in groep 1-2. Naast meneer Mark za
look juf Ingrid drie dagen per week verbonden blijven aan de groep.
Meneer Mark and juf Ingrid will work in group 1-2 the rest of this schoolyear.

