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Nieuwsbrief 18: vrijdag 15 mei 2020.
Goede eerste start:
We kijken vandaag terug op een goede eerste lesweek na de heropening van de school.
Complimenten voor u als ouders en verzorgers m.b.t. het omgaan met de nieuwe schoolafspraken.
Ook de kinderen doen dit fantastisch! En de juffen en meesters hebben hun “nieuwe” draai al
goed gevonden. Er is een prettige, rustige en positieve sfeer in de school, ik ben er trots op dat
we daar samen zo aan kunnen bijdragen.
The first week back to school went fantastic. We are doing this together, that makes me very
proud!
Hemelvaart en tweede Pinksterdag:
Volgende week donderdag en vrijdag, 21 en 22 mei, is het Hemelvaart. Omdat op de woensdag
ervoor de school dicht is, zijn de kinderen op 20, 21 en 22 mei vrij van school. Tweede
Pinksterdag is op maandag 1 juni. Ook dan is de school dicht en hebben de kinderen een dag vrij.
The school is closed on: 21th and 22th of May and 1th of June. We are also closed on all
Wednesdays.
Renovatie:
Komende anderhalve week wordt het (gedeeltelijke) dak van de school aangepakt. Met name in
het gedeelte groep 3, nip mb en de speelzaal (de gang waar mijn kantoor zit) is het meeste werk
nodig. Als de werkzaamheden aan het dak gereed zijn, kan er binnen aan de lokalen en de
speelzaal worden gewerkt.
In this fase we are reconstructing the roof (partial). This will be done in the next two weeks.

Logopedie op school uitgesteld per het nieuwe schooljaar:
Vanwege de renovatie en de afspraak zo min mogelijk externen in de school te halen, hebben
logopediste Liesbeth Verkade en ik besloten om de logopedie op school pas per het nieuwe
schooljaar weer op te starten. Liesbeth neemt zelf contact op met de ouders/ verzorgers van de
kinderen die al logopedie bij haar hebben. Er zullen dan behandelingen op een andere locatie
worden aangeboden.

The logopedie at school will restart next schoolyear. Liesbeth will contact the parents to make
other appointments on another location.
MR ouder gezocht:
In het nieuwe schooljaar is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een
nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich
beschikbaar wil stellen voor deze vacature. Binnenkort ontvangt u hierover meer
informatie. Indien u nu al meer wilt weten, kunt u terecht bij de secretaris van de MR. Dit is juf
Lonneke.
l.fraanje@gezellehoek.nl
Inzet meneer Rik en juffrouw Robin:
Meneer Rik en juffrouw Robin geven gymles vanuit SSNB bij ons op school. Door de coronacrisis
en de nieuwe schoolafspraken mogen zij niet in het schoolgebouw werken of gymles geven. De
gymzaal aan de Rodenbachlaan is ook gesloten. Meneer Rik en juffrouw Robin komen in plaats
daarvan nu een keer per week op donderdag tussen 9.45 en 13.00 uur naar school om op het
schoolplein pauzesport aan te bieden aan de groepen die op dat moment pauze hebben. Uiteraard
doen zij dit volgens de RIVM afspraken.
Rik and Robin give sportlessons to the children during their lunchbreak outside on the
playground.
Het schoolplein:
Naast de schoolrenovatie willen we ook het schoolplein aanpakken. Een aantal collega’s zijn samen
met een ouder van school en de gemeente hier druk mee bezig. Er is subsidie aangevraagd en het
ontwerp is bijna klaar. Zodra het ontwerp definitief is, zullen we dit uiteraard met u delen. Bij
het realiseren van het schoolplein kunnen we uw hulp goed gebruiken! Wordt vervolgd.
We are renovating the playground as well. We will share the design with you and we can use your
help! To be continued.

Op zoek naar een passende school voor uw kind?
Ondanks alle corona perikelen lopen de “normale schoolzaken” ook door. Wordt uw kind
binnenkort 4 jaar en heeft u nog niet aangemeld bij onze school? Dan wil ik u vragen om dit
binnenkort te doen, zo weten wij met hoeveel leerlingen we gaan starten komend schooljaar.
Please sign your child in if it is 4 years old, so we can see how many children we have next year.

