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Nieuwsbrief 19: 10 juni 2020.
Subsidie voor het nieuwe schoolplein!
Met trots kunnen we u vertellen dat we voor de aanleg van ons nieuwe schoolplein de subsidie
“groene schoolpleinen” hebben gekregen. Dit betekent dat we een bedrag van 14.000 euro mogen
ontvangen om in het nieuwe schoolplein te investeren. Dit bedrag is niet genoeg voor het hele
schoolplein, maar het helpt ons wel al goed op weg. Op de foto’s ziet u het ontwerp van het
schoolplein. We zullen in het nieuwe schooljaar uw hulp goed kunnen gebruiken bij de aanleg van
het schoolplein.
We’ve received subsidy of 14.000 euro for our new playground. You can see the design on the
pictures. We can use your help!

Renovatie:
Op dit moment wordt het gedeelte bij de speelzaal, groep 3, nip Mb en de kantoren en
peutergroep aangepakt. Deze renovatie verloopt intensiever, omdat het dak eraf moet en er ook
aan de gevels buiten en de lokalen binnen wordt gewerkt. We hebben helaas ook te maken met
tegenslag. Het dak is er slechter aan toe dan gedacht en de breuk in de waterleiding en de regen
van afgelopen week heeft voor extra oponthoud gezorgd. Hierdoor gaat dit gedeelte wat langer
duren.

Unfortunately we had a set back in our renovation because of the rainfall and the poor condition
of the roof. Because of that, this part of the renovation is taking longer.

Peutergroep tijdelijk op een andere locatie:
Omdat de renovatie in het gedeelte plaatsvindt waar ook de peutergroep zit, heb ik vorige week
met de organisatie van de peutergroep besloten om de peuters tijdelijk te huisvesten op locatie
de Vondel. Dit zal tot aan de zomervakantie zijn. Op deze manier kunnen de bouwvakkers goed
doorwerken en kunnen de peuters lekker spelen op een fijne locatie zonder overlast.
Because of the renovation our toddlers temporary will be at the Vondel 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
We need a new MR parent next schoolyear. If you are interested, please make contact with miss
Lonneke.
Formatie:
Komend schooljaar starten we met 9 groepen:
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
NIP MB (anderstalige groep)
NIP BB (anderstalige groep)
Daarbij komt er een groepsoverstijgende schakelgroep onderbouw en groepsoverstijgende
schakelgroep bovenbouw.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de invulling van het team in de groepen. U
ontvangt hier binnenkort meer informatie over. Ook zal u dan meer informatie over de
schakelgroepen krijgen.
We will start with 9 classes next year. We will also organiza special “schakel groups” You will
receive more information about this soon.

Wisseling van collega’s:
Komend schooljaar vindt er ook een wisseling van collega’s plaats. Zo gaat juffrouw Karen na 15
jaar onze school verlaten. Zij gaat per het nieuwe schooljaar werken op OBS De Rietgoor.
Juf Marlene is een nieuwe juffrouw die bij ons op school komt werken. Zij is intern begeleider.
Zij werkt momenteel op OBS De Rietgoor en komt per het nieuwe schooljaar als intern
begeleider bij ons op school. Meneer Jos en juffrouw Pauline nemen dit schooljaar ook afscheid
van onze school. Zij gaan met (vervroegd) pensioen.
There will be a change of personal next schoolyear. Miss Karen is going to OBS De Rietgoor.
Miss Marlene will come to us. She is an internal supervisor for our children. Mister Jos and miss
Pauline are going with (early) retirement at the end of this year.
Woensdag erbij:
Het is voor sommige kinderen nog even wennen dat we sinds deze week weer alle dagen naar
school toe gaan, dus ook op woensdag. Vandaag missen we dus ook een aantal kinderen op school.
We hopen dat vanaf volgende week ook de woensdagen weer in het ritme zitten.
From this week on we are open for five days. Today we miss al lot of children. We hope to see
them all next Wednesday.

Rapporten en oudergesprekken:
Voor een goede afronding van een zeer bijzonder schooljaar, hebben wij besloten dat alle
kinderen in de laatste schoolweek een rapport ontvangen. Daarnaast nodigen wij u ook uit voor
een oudergesprek in een van de laatste schoolweken. U ontvangt hierover van mij deze week een
aparte en uitgebreide brief met meer informatie.
All children will receive their rapportcard in the last week of school. You will also be invited to a
parentmeeting. You will receive a letter from me with more information about it.

