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Nieuwsbrief 1: zaterdag 17 augustus 2019
Maandag is het zover, dan is de zomervakantie voorbij en starten we met het nieuwe schooljaar!
In de vakantie is er door alle juffen en meneren weer hard gewerkt om alle lokalen in orde te
maken. Wij hebben er weer zin in!

Op de foto ziet u naast de vertrouwde teamleden ook twee nieuwe gezichten: juf Julia en juf
Britta. Zij komen dit schooljaar stagelopen in groep 4 en groep 7.
We will start our new schoolyear on Monday 19th of August.

Formatie
Er zijn twee wijzigingen in de groepsindeling. In groep 3 zal juf Janny op maandag, dinsdag en
woensdag aanwezig zijn en juf Heleen op maandag, donderdag en vrijdag.
In groep 8 zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Karen aanwezig zijn en op dinsdag,
woensdag en donderdag juf Annemieke.
Miss Heleen changed a work day to Thursday and miss Annemieke changed a work day to Tuesday

Cadeautje
Volgens traditie ontvangen alle kinderen op de eerste schooldag van mij een cadeautje. Dit jaar
zal dat ons schoollied zijn. Een mooie kans om ook thuis eens te oefenen en mee te zingen!
All students will receive a disk with our schoolsong.
Gym en zwemrooster
In deze nieuwsbrief ontvangt u het gym en zwemrooster voor dit schooljaar. Denkt u aan de
sport en zwemkleding, handdoek en schoenen voor uw kind? De zwemlessen voor groep 4,5,6
NIPMB en NIPBB starten in week vier, vanaf 9 september.
With this newsletter you will receive our swimming and gym schedule. Swimminglessons start at
9th of september.
Mad Science
Op donderdag 22 augustus a.s. kunnen onze kinderen weer genieten van een fantastische Mad
Science show over water en elektriciteit bij ons op school. Vanaf maandag 2 september om 14.45
uur starten de naschoolse technieklessen van Mad Science bij ons op school. Dit jaar vragen we
10 euro voor 6 lessen. De lessen zijn bedoeld voor de kinderen van groep 3 t/m 8, NIPMB en
NIPBB.
Our student scan join the Mad Science lessons after school on Monday at 14.45 o clock. You pay
10 euro for 6 lessons.

Schoolfotograaf
Op 29 augustus komt de schoolfotograaf. Naast de klassenfoto worden er ook individuele foto’s
en broers en zussen foto’s gemaakt. U ontvangt komende week meer informatie.
Our schoolphotographer comes at 29th of august.

Aanvullingen op de ouderkalender
In de ouderkalender is de derde datum voor de creaochtend niet opgenomen. Dit moet 27 mei
2020 zijn.
De adviesgesprekken voor groep 8 worden, vanwege de aanmelddatum voor het VO, één week
naar voren gehaald. De data worden: 12 en 13 februari 2020.
De zwemlessen voor groep 4,5,6, NIPMB en NIPBB starten in week 4, vanaf maandag 9
september.
27 th of May we have a thirth creamorning at our school.
on 12th and 13th of februari there are schooladvice meetings for parents from group 8.
Swimminglessons start at 9th of september.

Luizencontrole
Op dinsdag 20 augustus is het weer luizencontrole op school. Houdt u hierbij rekening met het
kapsel van uw kind?
On Tuesday 20th of august we check all students for head lice.

Verbouwing
De verbouwing heeft in de zomervakantie door de bouwvak en spoedwerkzaamheden aan een
andere school stil gelegen. Momenteel wordt het lokaal van groep 7 en het dak aangepakt. In de
aula kunt u aan de muur naast de teamkamer de bouwtekeningen zien. De verbouwing zal nu weer
verder opgepakt gaan worden.
At the main entrance of our school you can see the drawings for our school improvement.
Offer en suikerfeestmiddag
Op vrijdagmiddag 6 september is het offer en suikerfeestmiddag bij ons op school. Wilt u
meehelpen of iets lekkers maken? U kunt dit doorgeven aan juf Jessica.
On Friday afternoon 6th of september we celebrate “offer en suikerfeest” If you want to make
something or want to help, please let miss Jessica know.

Sport en spel ochtend
Op vrijdagochtend 13 september is het sport en spelochtend. We zijn hiervoor op zoek naar
hulpouders. U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Jessica of via het mailadres
j.heirbaut@gezellehoek.nl
Bij slecht weer wordt de sport en spelochtend verplaatst naar vrijdag 27 september.
De sport en spelochtend vindt plaats op sportpark Vierhoeven.
For our sportsday we need help. You can sign in at j.heirbaut@gezellehoek.nl or let miss Jessica
know.
Informatieavond groep 8
Op donderdagavond 29 augustus a.s. is er een ouderinformatieavond voor alle ouders van groep 8.
Groep 8 is een belangrijk jaar. We vinden het daarom erg belangrijk en zinvol om met alle ouders
de verwachtingen voor dit schooljaar door te spreken. U ontvangt hiervoor van juf Karen en juf
Annemieke komende week meer informatie. We gaan er van uit dat alle ouders van groep 8 bij
deze informatieavond aanwezig zijn.
On Thursday 29th of august there is a parentmeeting for parents of group 8.

GYM- en ZWEMROOSTER 2019-2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Gr. 4
zwemmen
Gr. 6
zwemmen
Gr. 5
zwemmen
NIP MB
zwemmen
Gr. 3
gym
NIP BB
zwemmen
Gr. 8
gym
Gr. 6

Marianne

10.00u-10.30u

Sarah

10.30u-11.00u

Anouk

11.00u-11.30u

Hermelijn

13.00u-13.30u

Janny/Heleen

13.00u-13.45u

Charissa

13.30u-14.00u

Karen/Annemieke

13.45u-14.30u

Sarah

08.45u-09.30u

Gr. 1/2

Belinde/Henny

09.30u-10.15u

Gr. 4/NIP MB
gym
Gr. 7/ nip BB
gym
Gr. 3
gym
Gr. 5
gym
Gr 7
Gr 8
gym

Pauline/Ineke

10.15u-11.00u

Erica/Charissa

11.00u-11.45u

Janny/Heleen

13.00u-13.45u

Anja

13.45u-14.30u

Erica
Karen

10.30u-11.15u
11.15u-12.00u

