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Nieuwsbrief 3: zaterdag 14 september 2019
Schoolafspraken:
Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar, vragen wij uw aandacht voor een aantal
schoolafspraken:
- Wij vragen u bij aankomst en vertrek de poort van het plein achter u te sluiten.
- Wilt u de juiste ingang van de school gebruiken? Voor de onderbouw en groep 6,7 is dat de
ingang aan de kant van het fietspad, voor de bovenbouw is dat de hoofdingang. De andere ingang
is vanwege de renovatie afgesloten.
- We fietsen niet op het schoolplein en stallen de fiets in de stalling dichtst bij de ingang die uw
zoon of dochter gebruikt.
- Kom op tijd naar school, de poorten gaan om 8.20 open, om 8.30 willen we echt starten met de
les. Bedankt voor uw begrip.
Please take notice of the following rules: be on time, take the right entrance of the school, place
the bike in the right bicycle storage and close the gates when you enter or leave the school.

Renovatie fase 2:
Binnen nu en twee weken starten we met renovatiefase 2. Dit houdt in dat naast groep 7, ook
groep 6, groep 8 en NIP BB naar een ander lokaal moeten. Groep 8 gaat naar het lokaal van NIP
BB, NIP BB gaat naar de teamkamer. De teamkamer is inmiddels verplaatst naar de aula. Groep 6
gaat naar het lokaal naast groep 1-2. Maandag a.s. komt er een grote container voor de school
voor het grofvuil. Komende weken gaan we gebruiken om op een effectieve manier deze
verhuizing te laten plaatsvinden.
Because of the renovation, group 6, group 8 and NIP BB will go to a different classroom.

Jeugdprofessional
Even voorstellen…

Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. Het is goed om te weten dat je er als ouder niet
alleen voor staat! Heb je als ouder of verzorger een kleine of grote vraag over opvoeden of
opgroeien? De jeugdprofessional kan helpen.
Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunt u met uw vragen in eerste instantie terecht
bij het consultatiebureau. Daar zijn ook inloopspreekuren.
Voor kinderen vanaf 4 jaar kunt u uw vraag stellen aan de jeugdprofessional die als
contactpersoon verbonden is aan de school van uw kind.
Als jeugdprofessional werk ik vanuit de vraag van u als ouder en het kind. Dit kunnen vragen
zijn over gedrag, verlies, social media, pesten, weerbaarheid of wanneer u zich als ouder
zorgen maakt over uw kind. Ik werk nauw samen met de jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang, peuterspeelzaal het onderwijs en de huisarts. De jeugdprofessional zorgt voor
de verbinding tussen kind, gezin, school, zorg en hulpverlening. Tijdens het spreekuur kan ik
advies geven en denk ik met u mee.
Ik, Saskia Heijnen, heb dit schooljaar regelmatig spreekuur op basisschool De Gezellehoek.
Spreekuur
Het inloopspreekuur is iedere donderdagochtend van 8.30 tot 10.00 uur in de even weken
vanaf 3 Oktober.
Waar kunt u mij vinden
Tijdens het inloopspreekuur kunt U mij vinden in de ruimte van de remedial teacher op
school. Ook in Wijkcentrum de Wieken is iedere maandagochtend een collega van mij
aanwezig voor uw vragen.
Contactgegevens
U bereikt ons ook via het algemene telefoonnummer van de Gemeente Roosendaal 140165. U
wordt dan doorverbonden met een van mijn directe collega’s.
Mailen kan ook. Ons mailadres is; info@wegwijsroosendaal.nl
Met vriendelijke groet,

Saskia Heijnen

Streetwise:
Op woensdag 18 september is het weer Streetwise op de Gezellehoek. Streetwise is een project
vanuit Veilig Verkeer Nederland/ ANWB. Naast onze normale verkeersmethode en de
voorbereidingsles van Streetwise gaan alle kinderen ook in de praktijk met verkeer aan de slag:
1. Toet Toet: gr.1-2 in het lokaal van BSO
2. Blik en Klik: gr.3-4-MB in de sporthal
3. Hallo auto: gr.5-6-BB op straat
4. Trapvaardig: gr.7-8 op het schoolplein
Voor groep 7 en 8 geldt dat ze die ochtend op de fiets naar school moeten komen.
On Wednesday 18th of september all children will practice their traffic skills with Streetwise.

Sport en spelochtend:
Afgelopen vrijdag was het sport en spelochtend. Wat hebben we ervan genoten! Prima weer en
een sportieve inzet van onze kinderen, ouders en teamleden hebben voor een geweldige ochtend
gezorgd. Foto’s van het evenement vindt u terug via Parro.
We have enjoyed a fantastic sportsday yesterday.
Opschoondag vrijdag 20 september:
Op vrijdag 20 september a.s. doen onze kinderen mee aan de landelijke opschoondag. Zij gaan
gedurende de dag bij om de beurt in en rondom de school opruimen. Dit alles voor een betere
afvalscheiding en het netjes houden van onze school en wijk.
In de twee daarop volgende weken krijgen de kinderen een les vanuit de grondstoffenbus. Zij
leren dan hoe afval wordt ingezameld en wordt hergebruikt.

Even voorstellen:

Even voorstellen….
Mijn naam is Rik van den Broek. Ik ben 26 jaar en woon achtend in Etten-Leur. Binnen de
gemeente Roosendaal ben ik werkzaam als buurtsportcoach bij SSNB. Samen met mijn collega’s
van SSNB dragen wij zorg voor het sportaanbod en beleid binnen de gemeente. Binnen
basisschool de Gezellehoek ben ik voor dit schooljaar vakleerkracht gym. Als docent lichamelijke
opvoeding ben ik aangenomen om de kwaliteit van de bewegingslessen binnen de Gezellehoek te
verhogen. Naast de regulieren gymlessen geef ik op donderdagmiddag ook de naschoolse
sportactiviteiten voor de leerlingen van de Gezellehoek. Het is mijn passie om door middel van
sport de leerlingen in aanraking te laten komen met verschillende sporten. In de hoop dat zij
hierdoor, buiten schooltijden, een actieve deelname zullen behouden binnen de georganiseerde en
ongeorganiseerde sportvormen. Binnen de school zul je me vaak zien rondlopen, heb je vragen of
wil je graag meer weten kun je me altijd aan aanspreken.
Rik is our gymnasticsteacher on Thursday.
Project: “vier de wind”
Onze school neemt deel aan het project: “vier de wind” Hiervoor hebben we op 26 september a.s.
een gezamenlijke workshopdag op school en brengen de leerlingen een bezoek aan de molen in
Wouw. Het doel van het project is om de geschiedenis van de molen te leren en te vergelijken
met de moderne technieken van nu. Daarnaast verdiepen we ons in de kracht van wind.
Our school joins the project “vier de wind” it is about windmills and energy.

Denkt u nog aan:
Het invullen van het ouderhulpformulier?
Het invullen van het toestemmingsformulier?
De ouderbijdrage?
Het tijdig doorgeven van adresgegevens bij wijzigingen?
Dank u wel.

