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Nieuwsbrief 14: maandag 17 februari 2020 

 

Lege flessenactie voor het schoolplein: 

Er worden op dit moment verschillende acties opgezet om geld in te zamelen voor ons schoolplein. 

Dit schoolplein willen we samen met de schoolrenovatie gaan aanpakken. Komende vrijdag is er 

tijdens de carnavalsviering al een actie waarbij kinderen kunnen worden geschminkt voor een 

kleine vergoeding tussen de 1 en 2 euro. Daarnaast hebben we een lege flessen actie opgezet. 

Heeft u lege flessen? Levert u deze dan in op school. Dit kan bij juf Annemieke van Hees. Er 

komt ook een grote inzameldoos bij de voordeur te staan. Daar kunt u de fles dan in doneren. 

Alvast bedankt voor uw donatie! 

 

Please bring empty bottles to school. We can collect them and bring them to the supermarket. 

The change we use for our new schoolplayground. 

 

 
 

Renovatie en groepenindeling: 

Helaas loopt de oplevering van de renovatie van groep 6 en groep 5 twee weken vertraging op. Dit 

heeft te maken met de beschikbaarheid van de stukadoor en ziekte bij de bouwvakkers. Het is 

niet anders. In de week van 16 maart kunnen we de lokalen gaan inrichten. Mijn verwachting is 

dan ook dat groep 6 en groep 5 vanaf maandag 23 maart in hun nieuwe lokaal kunnen. 

 

Na deze fase worden de lokalen van groep 3 en Nip MB aangepakt, evenals het speellokaal. 

Daarnaast groeit onze kleutergroep. We willen deze groep gaan splitsen wanneer de oplevering en 

inhuizing van groep 6 en groep 5 gebeurd is, dus  ook per 23 maart. De ouders van groep 1-2 

ontvangen hierover van mij deze week meer uitleg per brief. De ouders van NIP mb en groep 3 

zullen t.a.v. de renovatie ook verder ingelicht worden over waar de groepen tijdelijk naartoe 

verhuizen. 

 

Renovation and changes of classrooms for children is a bit delayed. We are changing per 23 th of 

march. Our group 1 and 2 will be separated also then. You will receive more information this 

week. Also the parents of group 3 and NIP MB will hear from me when the children have to leave 

their classroom.  

 

 

 

 

  



 

Carnavalsviering: 

Vrijdag 21 februari a.s. vieren we carnaval op school. De kinderen mogen de hele dag verkleed 

naar school toe komen. Plastic zwaarden, pistolen e.d. zijn niet toegestaan, evenals confetti en 

spuit serpetines. Er is een aangepast programma die dag waarbij de kinderen leuke activteiten 

doen in de groep. Voor de onderbouw zijn dat spelletjes en knutselactiviteiten in een 

roulatiesysteem, voor de bovenbouw is dit vanaf 11.30 uur Gezellehoek’s got talent. Voor deze 

talentenshow bent u van harte welkom om te komen kijken. We gaan er een gezellige dag van 

maken! 

 

Friday is our Carnavals activity day. We have a special program for all children. Children are 

allowed to come in their Carnavalsclothes all day. Please do not bring violent plactis things and 

confetti. You are allowed to come ans see our Gezellehoek’s got talent show for the elder 

children. 

 

 
 

Naschoolse sport en Engelse les: 

Na de Carnavaslvakantie starten we op maandag met naschoolse Engelse les voor groep 6-7-8 en 

naschoolse sportlessen voor groep 5-6-7. U kunt uw kind hiervoor nog aanmelden! 

 

After school sports and English lessons are starting after the holiday. 

 

Herhaald bericht: 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. 

 

Koffie en thee ochtend OR: 

Afgelopen vrijdag, 14 februari, is er een gezellige koffie en thee ochtend geweest vanuit de OR. 

Bent u niet geweest, maar wilt u wel lid worden of meer informatie over de ouderraad? Laat het 

aan ons weten! 

 

If you want information about the parentgroup, just let me know! 

 

 

 

 



Vakantie: 

Op vrijdag 21 februari om 14.30 uur start de Carnavalsvakantie. We wensen jullie allemaal een 

fijne vrije week en zien de kinderen graag op maandag 2 maart weer terug op school. 

 

Have a nice holiday. We see you back on Monday 2th of March. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


