
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 12: 12 april 2021 

Beste ouders en verzorgers, lieve kinderen, 

Dit is voor mij de laatste nieuwsbrief die ik aan jullie schrijf. Op vrijdag 23 april a.s. neem ik, na bijna 
zes jaar, afscheid van jullie om verder te gaan als interim directeur. Ik kijk terug op mooie en intensieve 
jaren. Jaren waarin hard gewerkt is met de kinderen, de ouders en het team aan de school. Ik ben erg 
trots op de sfeer die we met elkaar hebben weggezet, het mooie gebouw wat zo goed als af is en hoe 
we met elkaar in corona tijd hebben gewerkt en nog steeds werken. Het werken en ontwikkelen op 
een school is echter nooit af. Ik vertrouw erop dat de nieuwe directeur daar met veel enthousiasme en 
passie samen met het team en jullie mee verder zal gaan. De onderwijswereld is klein, ik sluit niet uit 
dat we elkaar in de toekomst in welke hoedanigheid dan ook, nog eens tegen zullen komen. Lieve 
ouders, verzorgers en kinderen: bedankt voor deze mooie jaren op OBS de Gezellehoek. Ik wens jullie 
veel gezondheid en geluk. Het gaat jullie goed. 

Warme groet, 

Jessica. 

Dear parents/ caretakers and children, after almost six years i’m going to leave the Gezellehoek. 
Friday 23th of April will be my last day. The past years were very intensive and beautiful. I’m very 
proud of the children, parents and the schoolteam. I want to thank you for everything. I wish you all 
the best in de future! 

Kind regards, 

Jessica 

 

 

 

 

Bedankt! 

Vanuit de ouderraad mocht ik vorige week dit prachtige boeket, een fijne boekenbon en 
heerlijk gebakje ontvangen. Ontzettend leuk! Dank jullie wel. 

From the ouderraad: 
Thank you for the flowers and gifts! 

 



 

Contact interim directeur Ben 

Ben Degenaar, de interim directeur van de Gezellehoek is vanaf heden op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag op school. Hij is bereikbaar via het schooltelefoonnummer en mailadres: 
b.degenaar@gezellehoek.nl 

Ben Degenaar, the interim director, is at school on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. You can 
reach him by the school number or by email: b.degenaar@gezellehoek.nl 

 
Herhaald bericht: uitstel schoolreis 

Op 9 april stond de schoolreis gepland. Binnen de huidige maatregelen kon deze niet doorgaan. In 
overleg met de OR is de schoolreis uitgesteld naar 28 mei. Mocht 28 mei ook niet haalbaar zijn, dan 
wordt de schoolreis opgeschoven naar september. 

Due to corona, our fieldtrip is cancelled on 9th of april. We will try to set a new trip at 28th of May or in 
September. 

Schoolplein 

Vorige week en deze week zijn er diverse werkzaamheden aan het schoolplein gedaan en gepland. Deze 
werkzaamheden vinden deze week onder schooltijd plaats. Vanuit de werkgroep speelplein wordt er 
toezicht gehouden op de veiligheid voor de kinderen omtrent deze werkzaamheden. Het team is 
hierover ook ingelicht. Zo wordt het plein weer een heel stuk mooier! 

Last week and also this week, we are renovating the playground between schoolhours. Of course we will 
supervise the safety of our children during this activities. 

Aanpassing regel mondkapjes buiten 

Met de afronding van de renovatie is de groep bouwvakkers/ externe mensen nagenoeg verdwenen. De 
regel om daarvoor een mondkapje buiten verplicht te dragen wordt dan ook aangepast. Op het 
schoolplein is dit alleen noodzakelijk voor externen wanneer zij het plein betreden (u als 
ouder/verzorger of bijvoorbeeld iemand van de renovatie) De teamleden dragen vanaf nu geen 
mondkapje meer buiten. Voor u als ouder buiten het schoolplein betekent dit ook dat het dragen van 
een mondkapje in de nabijheid van de school niet langer verplicht is, we adviseren het echter wel. Indien 
u het schoolplein betreedt, draagt u wel het mondkapje. 

De leerkrachten dragen binnen in de wandelgangen nog steeds verplicht het mondkapje, evenals de 
externen en de kinderen van groep 7,8 en NIP BB. 

You no longer have to wear a mouthmask if you are outside the school. We advise it, but we will nog 
longer set it as a strikt rule. On the playground, the teachers no longer wear a mouthmask. People from 
outside the school do so. The teachers still wear a mouthmaks inside the school, the extern personal also 
and of course the children from group 7,8 and NIP BB. 

IEP toets 

Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april vindt de afname van de IEP eindtoets voor groep 8 plaats. 

On Tuesday 20th of april and Wednesday 21th of april, the IEP toets for group 8 will take place. 

 



Koningsspelen 

Op vrijdagochtend 23 april vinden de koningsspelen plaats. De werkgroep is druk bezig met het 
programma waarin alle groepen binnen de eigen bubbel en volgens de coronaregels kunnen deelnemen. 
Op vrijdag 23 april hebben de kinderen alleen in de ochtend school. In de middag zijn zij vrij en start voor 
hen de meivakantie. 

On Friday 23th of april the koningsspelen take place. We orginaze this by following the coronarules. The 
children attent school in de the morning, they are free in the afternoon. 

 

 

 
 

 

 

 


