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Nieuwsbrief 10: woensdag 3 maart 2021
Vertrek juf Jessica
Zoals u vorige week heeft gehoord, neem ik na bijna zes jaar afscheid als directeur van de
Gezellehoek. Op dit moment is het bestuur in overleg met het team en de MR over een passende
oplossing. Zodra daar meer over bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.
Miss Jessica is leaving the school after almost six years. The school board will talk with the
schoolteam and MR about a solution. We will inform you about it.
Toetsen
Na de lockdown en herstart van de school, is er eerst ingezet op de sociale emotionele
ontwikkeling van de kinderen, de zogenaamde “gouden week.” In deze periode gaan we toetsen
afnemen met het LOVS IEP toets systeem. De toetsen worden geanalyseerd en besproken door
en met de leerkrachten, zodat duidelijk wordt waar we de kinderen de komende tijd extra bij
kunnen ondersteunen.
After the lockdown and re start of the school, the social behaviour of the children was our first
priority. In this period we will do some tests with our LOVS IEP system. The teachers will
analyse the results, to discover the support needs for the children in the next few monds.

Oudergesprekken
De geplande oudergesprekken in maart gaan gewoon door. Deze gesprekken vinden digitaal plaats.
De leerkracht van uw kind zal u hiervoor via de Parro inschrijving benaderen. Op de opgegeven
dag en tijd zal de leerkracht naar u inbellen via teams.
The parentmeetings will take place in March. The meetings are digital by teams. You can sign in
by Parro. The teacher invites you to the digital meeting.
Rapporten
Het tweede rapport van uw kind gaat op een later moment mee dit schooljaar. Momenteel
bespreken we daarvoor een voorstel met het team. De geplande datum van uitgifte is door de
lockdown niet realistisch als het gaat om cijfers en zicht op ontwikkeling. Wanneer het bekend
is, hoort u van mij op welke datum het rapport meegaat.
We delay the second rapportcard of your child. In this stadium schoolresults are not realistic.
We discuss a proposal with the schoolteam and will let you know when we set a new date.

Corona afspraken
We zien dat heel veel kinderen en ouders inmiddels gewend zijn aan de aangepaste schooltijden,
ingangen en afspraken rondom corona. Dat is erg fijn! U merkt dan ook dat de begeleiding aan de
poort minder nodig is. De kinderen mogen zelf op de afgesproken tijd naar binnen komen. Wel
merk ik dat minder ouders/ verzorgers een mondkapje dragen in de nabije omgeving van de
school. Ik wil u er op attent maken dit wel te doen, we hebben dit zo afgesproken en dit is ter
bescherming van ons allemaal.
Lots of children and parents are getting adjust to the new rules and school schedule. The
guidance by the gate isn’t necessary anymore. Children can come in by themselves on the right
time. Please be aware of wearing a mouthmask near the school.

Schoolrenovatie
Op donderdag 11 februari jl. is de eerste oplevering van het vernieuwde schoolgebouw geweest.
Wij zijn zo goed als klaar met de renovatie. Komende weken worden zaken binnen en buiten
afgewerkt en de laatste meubels besteld voor in de teamkamer, aula en kantoorruimte van de
conciërge. Het is een lange weg geweest, maar we zijn enorm trots op het nieuwe gebouw. Bij een
nieuw gebouw hoort een nieuw logo. Ons bestaande logo is in een modern jasje gestoken en zal
binnenkort op de schoolgevel verschijnen.

The schoolrenovation is done. The last few things will be finished in the next few weeks. It has
been a long road, but we are very proud of the result! Our school logo gets a renovation too and
will shine on the building shortly.

Het schoolplein
In de maanden april/ mei wordt er verder gewerkt aan het schoolplein. Er ligt een prachtig
ontwerp, waarvan in het begin van het schooljaar al een mooi gedeelte is gerealiseerd. De
volgende fase dient zich nu aan. Daar waar hulp van ouders kan en mag zullen we een beroep op u
doen.
The playground will be renovated as well. There is a great design. In april and may the second
fase of the plan continues.
Schoolreis
Op 9 april a.s. staat onze jaarlijkse schoolreis gepland. Op dit moment is het volstrekt
onduidelijk of dit binnen de coronamaatregelen door kan gaan. We overleggen momenteel met de
coronawerkgroep van het bestuur en de werkgroep van school en de ouderraad. Diverse opties
zullen daarin besproken worden en aan u kenbaar gemaakt worden wanneer er besloten is. Mocht
de schoolreis onverhoopt helemaal niet meer doorgaan dit schooljaar, dan zullen we in overleg
met de penningmeester van de ouderraad bespreken hoe om te gaan met de betaalde
ouderbijdrage van dit schooljaar. Wordt vervolgd.
The schooltrip is on 9th of April. Due to corona we are not sure if this takes place. We will
discuss options with the corona board group, schooltrip group and OR.

Fietsencontrole
De geplande fietsencontrole vanuit de verkeerswerkgroep gaat gewoon door, maar zal deze keer
gedaan worden door de leerkracht van de groep zelf.
The cycling control will take place by the own teacher of the group.
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