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Nieuwsbrief 13: donderdag 30 januari 2020
Staken donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020:
Zoals u weet, is onze school vandaag en morgen gesloten ivm de staking. Wij staken vanwege de
werkdruk, de kwaliteitsdruk en het landelijke gebrek aan deskundig personeel.
As you know, our school is closed during the strike on Thursday and Friday. We are fighting for
better education, less work pressure and more qualified staff.
Informatieavonden SOVA:
Gisterenavond is de eerste informatieavond over SOVA training bij ons op school geweest. Deze
avond was zeer succesvol. Inmiddels hebben een aantal ouders hun kind dan ook al aangemeld.
Voor deze ouders, als ook ouders die gisteren niet konden komen maar wellicht nieuwsgierig zijn,
staat er volgende week woensdag 5 februari a.s. opnieuw een informatieavond gepland. Deze
start om 19.00 uur bij ons op school. Er zal dan meer inhoudelijk over de training gesproken gaan
worden. Komt u ook? Meld u dan aan bij juf Lonneke, juf Jolanda of juf Maud. U kunt zich ook
aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
For an extra informationevening about Social Skills for children we invite you to come on
Wednesday 5th of february at 19.00 o clock at our school.
De medezeggenschapsraad (MR):
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van
de school. Op de Gezellehoek bestaat onze MR uit de volgende ouders en personeelsleden:
Omar Benjilali, Farid Oulad Ali Ou Ahmed, Asma Malhaoui. Erica Scheerhoorn, Janny Knappers en
Lonneke Koevoets Fraanje.
In iedere nieuwsbrief willen we een korte samenvatting geven van zaken die we bespreken
tijdens een MR-vergadering.
Als u interesse heeft of graag eens mee wilt praten, kunt u altijd iemand van de MR aanspreken.
Daarnaast bent u van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen:
de eerstvolgende vergadering is op 9 maart.
Op de MR-vergadering zijn laatst o.a. de volgende onderwerpen besproken:
Overleg met het bestuur van OBO over de stand van zaken rondom de renovatie. Hiervoor gaat
de MR opnieuw een bestuurslid uitnodigen om hierover in gesprek te gaan.
Verkiezingen MR: Voor het nieuwe schooljaar 2019-2020 zijn we op zoek naar nieuwe ouders
die de MR willen gaan versterken. Mocht u interesse hebben, kunt u meer informatie krijgen bij
de MR-leden.
Parro app: Meneer Jos is bezig met het schrijven van een makkelijke handleiding voor de Parro
app voor ouders.
MR-reglement: Dit schooljaar nemen we het MR-reglement helemaal door en maken het weer
up-to-date voor de Gezellehoek.
Workshop MR: In februari 2020 gaan alle MR leden deelnemen aan een workshop
Medezeggenschap.
Brievenbus: In de aula hangt er een mooie brievenbus speciaal voor nieuwe ideeën of zaken die
wij kunnen behandelen in de MR.

Our MR is an organiz ation with parents and teachers. They talk about several important things
about our school. If you are interested, you are always welcome during one of their meetings.
The next one is at 9 th of March at 19.00 o clock at our school.
Naschools aanbod sportlessen:
Na de carnavalsvakantie start meneer Rik met een nieuw aanbod naschoolse sportlessen. Deze
lessen vinden plaats op de donderdagen: 5 maart, 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april,
16 april. Deze lessen zijn deze keer bedoeld voor de kinderen uit: groep 5, groep 6, groep 7 en
NIP BB. Wilt uw kind meedoen? Dat kan! U betaalt voor deze 7 lessen in totaal 4 euro. U kunt uw
kind opgeven door een enveloppe met 4 euro met zijn of haar naam erop in te leveren bij de
leerkracht van uw kind. Aanmelden kan tot en met vrijdag 21 februari.
Your child can join the after school sports by mister Rik on Thursdays.
Naschools aanbod Engelse lessen:
In samenwerking met BBabble, bieden we voor de groepen 6,7,8 Engelse lessen aan in het
naschoolse aanbod. De desbetreffende groepen hebben hier inmiddels al een aanmeldbrief over
ontvangen.
It is possible to take English lessons at our school for children fron group 6,7 and 8.
Logopedie op school
Na de Kerstvakantie is 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.

Het TaalLokaal:
Iedere woensdagochtend van 8.45 tot 11.00 uur kunnen ouders waarbij Nederlands de tweede
taal is, komen praten en oefenen bij het TaalLokaal. Het TaalLokaal wordt georganiseerd door juf
Helen. Juf Helen komt als intern begeleider uit het onderwijs en heeft veel vrijwilligerservaring
o.m. bij het Taalhuis. Het TaalLokaal biedt geen officiële inburgering, maar wel het onderhoud en
uitbreiden van de (geleerde) Nederlandse taal. Ook leert u andere ouders van school kennen in
een informele en gezellige sfeer. Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden op school bij de
leerkracht van uw kind. We vragen 2 euro per les.

Do you want to pratice your Dutch language? You can do that at our school. Every Wednesday
from 8.45 till 11.00 o clock by miss Helen. You pay 2 euro per lesson. You can sing in by the
teacher of your child.
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. We hebben inmiddels 20 kinderen die gaan fietsen,
fantastisch!
On 1th of february our student scan join the cyclesensation event at st. Jan in Roosendaal.

Volgende oplevering renovatie school
De volgende fase van de verbouwing is inmiddels in volle gang. In de carnavalsvakantie is deze
afgerond. Dit betekent dat de nieuwe meubels in de week van 2 maart kunnen worden geleverd.
In die week zullen we ook groep 6 en groep 5 daar naar toe verhuizen. Na deze fase gaat fase 3
van start. Dit betreft groep 3, NIP MB en de speelzaal.
Fase 2 of our renovation will be finished in March. After that, we will start building in group 3,
NIP MB and our gymnasticsroom.

