Mededelingenblad 1

OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:






Woensdag 14 september: betaling ouderbijdrage 8.15-8.45 / 11.45-12.15
Vrijdag 16 september: groep 1 t/m 4 vrij
Dinsdag 20 september: informatieavond
Dinsdag 27 september: studiedag – alle leerlingen vrijdag
Dinsdag 4 en donderdag 6 oktober: kennismakingsgesprekken

We zijn vliegend
gestart!
Wij hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad! We zijn
vliegend het schooljaar gestart.
Iedereen is rustig geland in zijn
eigen groep. We gaan er weer een
mooi jaar van maken samen.
Ook dit schooljaar krijgt u elke
twee weken het
mededelingenblad per mail.
Hierin vindt u belangrijke data en
mededelingen. Daarnaast heeft u
deze week een schoolkalender
ontvangen.

Onze basisregels







Wij zorgen goed voor elkaar
Wij zorgen goed voor alle spullen
Wij zijn eerlijk tegen elkaar
Wij mogen allemaal anders zijn
Wij houden onze school schoon
Wij leren van en met elkaar

Verjaardagen:
 Zoë (3)
 Válerie (4)
 Ena (4)
 Juf Noortje
 Rana (7-8)

Ceylin (4)
Faith (7-8)
Mohammed (7-8)
Veronique (506)
Belinay (1-2b)

Datum niet in de kalender
Op 12 mei zijn de groepen 1-4 vrij. Dit staat niet in
de kalender. Wist u dat u zich ook online kunt
abonneren op onze agenda? U krijgt dan alle
belangrijke data te zien in de agenda van uw
telefoon!

Nieuwe gezichten
Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe gezichten
te zien op school. Welkom meneer Marcel, juf
Kim en juf Lotje!
Op de volgende bladzijden van dit
mededelingenblad stellen zij zich voor.

Hartelijk
Gefeliciteerd!!
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Jumbo sparen voor school
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan
sparen voor onze school. Bij elke besteding van € 10,ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u
toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u
natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de
punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leeren spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de
website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u
onze school opzoeken en zien wat onze spaardoelen
zijn.
Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze
school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten
ook inleveren bij ons op school.
Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen
ze in achter kunnen laten.

Rekeningnummer
ouderbijdrage
Op de brief die u afgelopen week
heeft gekregen staat het verkeerde
rekeningnummer. Hieronder vindt u
het goede nummer:
NL71INGB0002108589

Ophalen bij de
gymzaal
Sommige groepen hebben gymles
aan het einde van de dag. De
kinderen kunnen dan daar om 14.45
uur opgehaald worden.
Het gaat om:
Groep 3 op donderdag
Groep 4 op dinsdag en donderdag.
Groep 5/6 op maandag
Groep 8 op dinsdag

Nieuwe gezichten
Meneer Marcel – directeur
Beste ouders,
Even voorstellen: mijn naam is Marcel Huijgens en ik ben per dit schooljaar de
nieuwe directeur van Gesworen Hoek.
Ik woon met mijn gezin in Oisterwijk; mijn vrouw Esther en mijn dochters heten
Janne en Imme.
In mijn vrije tijd doe ik aan volleybal en hardlopen. Mijn grote passie is de
natuur: ik ga er graag op uit om vogels te kijken of schelpen te zoeken.
Ik heb heel erg veel zin om met het team, de kinderen en natuurlijk de ouders,
aan de slag te gaan om van Gesworen Hoek een nóg betere school te maken dan
hij nu al is. Daar ga ik voor!
Mocht u ons daarbij willen helpen; graag! Dat kan via de oudervereniging, de
medezeggenschapsraad, bij losse activiteiten helpen, maar u mag natuurlijk ook altijd even binnen
lopen (liefst vooraf even een afspraak maken) om samen een gesprek aan te gaan.
Ik hoop op een fijne samenwerking zodat we alle kinderen van Gesworen Hoek optimaal kunnen laten
ontwikkelen en leren.
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Juf Kim – groep 3
Beste ouders,
Als een van de nieuwe gezichten op Gesworen Hoek wil ik mezelf graag even aan u
voorstellen. Mijn naam is Kim Ciemniak, geboren en getogen in Luxemburg. Zeven
jaar geleden ben ik verhuisd naar Oisterwijk. Hier woon ik nog steeds met heel veel
plezier. Mijn vrije tijd breng ik graag met vrienden en familie door. Verder vind ik
het leuk om creatief bezig te zijn. Dit schooljaar mag ik mezelf leerkracht van groep
3 noemen. Ik ga mijn best doen om er samen met de kinderen een gezellig en
leerzaam schooljaar van te maken en een goede bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van uw kind.

Juf Lotje – groep 5-6
Beste ouders,
Ik zal me even aan u voorstellen. Mijn naam is Lotje Moonen
en per dit schooljaar ben ik de juf van groep 5/6. Ik ben 28
jaar en woon in Baarle-Nassau, samen met mijn vriend.
Naast mijn passie voor het onderwijs, ben ik ook werkzaam
bij de vrijwillige brandweer in Baarle. Hier besteed ik een
groot deel van mijn vrije tijd aan. Ook tennis ik en ga ik
graag fitnessen of een rondje hardlopen. Mijn hobby’s bestaan echter niet alleen uit sportieve
activiteiten, ik kook en bak graag en kan ook erg genieten van muziek, een avondje stappen,
motorrijden, een goed boek lezen of een mooie film kijken.
Ik heb enorm veel zin om deel uit te maken van deze fijne en gezellige school. Ik kan in ieder geval al
zeggen dat de eerste dagen erg fijn waren en dat ik me ontzettend welkom voel hier op Gesworen
Hoek
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Imke van Dinter - Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Imke van
Dinter en ik ben de schoolmaatschappelijk werker op uw school. Ik ben
werkzaam vanuit het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW Tilburg) en
verbonden, als generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, aan de
Toegang Team Reeshof.
U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van
uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat
op school en/of thuis.
Hierbij kunt u denken aan:






U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet
luisteren)
Uw kind pest of wordt gepest
Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg teruggetrokken
Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval
U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen

Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aangaan, maar het kind indirect wel raken.
Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding, financiële
vragen/problemen of inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met u kijken welke hulp het
meest passend is. Indien wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en begeleid ik u daarbij. Hulp
van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.
Ik neem deel aan het zorgteam op uw school. Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids
of opvragen bij uw school.
U kunt tevens met mij in contact komen via de intern begeleider van uw school. De leerkracht kan uw
situatie en/of vraag ook met de intern begeleider bespreken. Indien gewenst krijgt u dan mijn
gegevens of neem ik contact met u op.
Misschien tot ziens!
Imke van Dinter
Schoolmaatschappelijk Werk
Generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, Toegang Team Reeshof
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