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Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie
Maandag 7 november: rapporten inleveren
Woensdag 9 november: strippenkaart verkoop overblijven van 11:45 – 12:15
Vrijdag 11 november: groep 1-2 vrij
Donderdag 24 november: Rapport 1
Vrijdag 25 november: groep 1-2 vrij

De Kunstweken

Kinderraad

Na de Herfstvakantie starten we in
alle klassen met het project: de
Kunstweken. De Kunstweken is een
vernieuwend educatief concept dat
hier schoolbreed invulling aan geeft.
Door hen kennis te laten maken met
bijzondere kunstenaars als Van
Gogh, Picasso of Mondriaan worden
leerlingen van basis- en voortgezet
onderwijs in hun eigen werk
geïnspireerd. Het project kent de
volgende vier thema’s:
Groep 1-2: Aan de slag met
Mondriaan
Groep 3-4: In beweging met Keith
Haring
Groep 5-6: Geïnspireerd door
Vincent van Gogh
Groep 7-8: Verrassende werken in
de stijl van Picasso.

Er is weer een nieuwe Kinderraad
gekozen. De leden voor dit schooljaar
zijn:

Iedere klas krijgt een eigen online
museum waar u als ouder de
ontwerpen van de klas kunt zien.
Eventueel kunt u hier het ontwerp
ook bestellen en laten afdrukken op
leuke spulletjes.

Anouar uit groep 5
Zizinhio uit groep 6
Rilana uit groep 7
Thomas uit groep 8

Bezoek het Natuurmuseum voor € 1,50
We hebben een Schoolabonnement bij
het Natuurmuseum (Spoorlaan 434,
Tilburg). De pasjes zijn helaas nog niet
geleverd, maar alle leerlingen mogen
voor €1,50 het museum bezoeken.
Deze prijs geldt wanneer je aangeeft
dat je op OBS Gesworen Hoek zit.
Natuurmuseum Brabant is het hele jaar
geopend van dinsdag tot en met
zondag. De openingstijden zijn dinsdag
tot en met zondag van 10.00 tot 17.00
uur.
In de herfstvakantie ook geopend op
maandag 17 en en 24 oktober van 1017 uur.
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Fietsen in de
fietsenstalling

Juf Jannicke

Wij zien dat er na schooltijd vaak nog
fietsen van kinderen in de
fietsenstalling staan. Wilt u eraan
denken dat de fietsen iedere dag mee
naar huis moeten worden genomen. De
school is hier niet verantwoordelijk
voor na schooltijd.

Zoals jullie gemerkt hebben, is juf
Jannicke al een tijdje niet op school.
Ze heeft bedrust nodig i.v.m. haar
zwangerschap. Ze zal deze
zwangerschap dan ook niet meer
kunnen werken.
We wensen haar veel rust toe de rest
van haar zwangerschap.
Ingmar Damen heeft juf Jannicke de
afgelopen tijd vervangen. Ook na de
herfstvakantie blijft Meneer Ingmar in
de groep, waarschijnlijk tot medio mei.

Verjaardagen:
 Tim (3)
 Rufus (4)
 Ashlynn-Mae (4)
 Nekhat (7-8)
 Ceyda (7-8)
 Jaleesha (1-2)

Hartelijk gefeliciteerd!
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