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Nieuwsbrief 11:donderdag 2 januari 2020
Gelukkig nieuwjaar:
Namens het team wens ik u een gelukkig nieuwjaar. Dat 2020 maar een mooi jaar voor ons
allemaal mag worden.
We wish you a happy new year!
Informatieavonden SOVA:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Juf Jolanda, juf Lonneke en juf Maud gaan in het nieuwe jaar een cursus Sociale Vaardigheden
aanbieden op school (SOVA)
Wat deze cursus precies inhoudt, zullen zij op woensdag 29 januari om 19 uur uitleggen op de
speciaal georganiseerde informatieavond.
Op deze avond kunnen er ook vragen worden gesteld.
Daarna zal er op woensdagavond 5 februari een vervolgavond plaatsvinden (ook om 19 uur).
Wij verwachten u woensdag 29 januari om 19 uur op school.
Met vriendelijke groet,
Juf Lonneke, Jolanda en Maud
For an extra informationevening about Social Skills for children we invite you to come on
Wednesday 29th of January at 19.00 o clock at our school.
Herhaald bericht: open dagen voortgezet onderwijs:
De voorlopig adviesgesprekken zijn afgelopen weken gevoerd met ouders en kinderen van groep 8.
Iedere leerling weet nu welke scholen hij of zij kan gaan bezoeken.
Kijk ook op: https://www.devogids.nl/
In januari en februari hebben alle scholen een open dag. Het is zeker de moeite waard om ze te
bezoeken en om vooral veel vragen te stellen.
Iedere school wil natuurlijk dat jij voor hen kiest, dus je mag daarin best kritisch zijn.
Hieronder staan de open dagen van de diverse VO scholen vermeld:
18 januari 2020: JTC Mavo, Havo en VWO
18 januari 2020: Da Vinci College VMBO: praktijk, basis en kader
18 januari 2020: Markland College Zevenbergen: Mavo, Havo en VWO
25 januari 2020: Norbertus Gertrudis mavo: Mavo en Havo
25 januari 2020: Markland College Oudenbosch: VMBO t/m Gymnasium
01 februari 2020: Roncalli Bergen op Zoom (Daltonschool Atheneum, Havo en VMBO-T
(Mavo)

08 februari 2020: Norbertus Gertrudis Lyceum Havo en VWO
08 februari 2020: Curio Prinsentuin Oudenbosch VMBO
Er zijn natuurlijk nog meer scholen in de omgeving van Roosendaal. Bekijk de websites van de
verschillende scholen voor meer informatie en de juiste tijden.
On the website: https://www.devogids.nl/ you will find all information days about the different
VO schools in the area.

Logopedie op school:
Na de Kerstvakantie wordt de logopedie op school terug opgepakt. Iedere dinsdagochtend zal
Liesbeth Verkade, van logopediepraktijk Verkade, bij ons op school kinderen begeleiden. Komt uw
kind in aanmerking voor logopedie? Bespreekt u dit dan met de leerkracht van uw kind. Via juf
Lonneke, onze intern begeleider, zullen dan verdere afspraken gemaakt worden met Liesbeth.
Logopedie is returning at our school on Tuesdaymornings.
Jan Veenker:
Sinds 1 december heeft stichting OBO (dat is de stichting waar ook onze school onder valt) een
nieuwe directeur bestuurder.
Zijn naam is Jan Veenker.
Our new director from OBO is Jan Veenker.

Cyclesensation:
Op zaterdag 1 februari a.s. is er in de st. Jan weer cyclesensation. Dit evenement haalt geld op
voor onderzoek naar kanker. Ook wij willen dit jaar weer deelnemen aan dit fietsevenement. Ik
heb deze keer 10 fietsen kunnen reserveren. Op vrijdag 10 januari a.s. ontvangen de kinderen van
groep 7 en 8 een presentatie op school over cyclesensation. Is uw kind langer dan 1.30 m? En wil
hij of zij graag meedoen? Opgeven kan via mij, juf Jessica. Er kunnen maximaal 10 kinderen
meefietsen in het fietsblok van 13.30 tot 14.05 uur.
On 1th of february our student scan joint he cyclesensation event at st. Jan in Roosendaal.

Eerste oplevering renovatie school, opening op maandag 6 januari a.s.!
De volgende fase van de verbouwing is afgerond. Dit betekent dat we in de kerstvakantie de
lokalen kunnen poetsen en inrichten met nieuw meubilair. Groep 7 , groep 8 en NIP BB kunnen dan
op maandag 6 januari vanuit de nieuwe klas gaan werken. Na de Kerstvakantie gaat de renovatie
in de gang van groep 4 en 5 verder ,groep 4 en groep 5 zullen dan naar een ander lokaal worden
verplaatst: groep 4 gaat naar het lokaal NIP BB (met de gele muur) en groep 5 gaat naar de
speelzaal.
Vandaag, donderdag 2 januari, worden de kasten en tafels en stoelen geleverd. Maandag 6 januari
a.s. kunnen de kinderen van NIP BB, groep 7 en groep 8 weer langs de buiteningang tegenover de
voetbalkooi. Maandagochtend zullen we eerst met de kinderen de nieuwe lokalen openen. Vanaf
14.30 uur bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

The first renovation is ready. You are welcome to come and see on Monday 6th of January at
14.30 o clock.

Website:
Onze website wordt vernieuwd. Op dit moment zijn Juf Sarah, ik en een externe vormgever hier
druk mee aan de slag. Uiterlijk per 1 augustus 2020 zal de nieuwe site actief zijn. Onze huidige
website heb ik ook aangepast in de vakantie. Hij is weer helemaal actueel. U kunt dit zien op
www.gezellehoek.nl.

We are designing a new website. Our current one is still available.

