Mededelingenblad 9

OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:






Maandag 23 januari: studiedag – alle leerlingen vrij
Maandag 24 januari: start toetsweek groep 1 t/m 8
Vrijdag 27 januari: stuif groep 1-2b, 4 en 7-8.
Vrijdag 3 februari: stuif groep 1-2a, 3 en 5-6
Donderdag 9 februari: extra informatieavond voor alle ouders

OBS Gesworen Hoek gaat een nieuwe naam voor
de school kiezen!
Beste ouders,
Ten eerst nog voor jullie allemaal de allerbeste wensen voor 2017 toegewenst!! Ik
wens jullie allemaal een gezond, gelukkig en leerzaam jaar toe!
Voor de vakantie heb ik in het mededelingenblad verteld over de veranderingen
aan de Bemmelstraat; deze wordt door de gemeente opgeknapt, zodat de voorkant
van de school er wat vriendelijker uit zal gaan zien.
Dat zal aan het begin van de lente gaan plaatsvinden. Maar dat is niet het enige wat
we willen gaan veranderen. Het afgelopen najaar, tijdens het inwerken, heb ik het
met het team (en later ook met de medezeggenschapsraad) gehad over een
naamsverandering van de school.
Veel mensen die ik gesproken heb vinden 'Gesworen Hoek' niet zo'n mooie naam.
En bijna niemand weet wat 'Gesworen Hoek' is, behalve dat de wijk zo ook wordt
genoemd. We hebben besloten dit voorjaar op zoek te gaan naar een nieuwe,
aansprekende naam voor de school.
Dit gaan we doen door met kinderen, ouders en team na te denken over onze
school: wat doen we hier allemaal? Waar zijn we goed in? Door dit samen te doen,
ontstaan er verhalen over de school. In die verhalen staan mooie woorden of
zinnen die we kunnen gebruiken voor de nieuwe naam. Dat wordt een spannend
proces!
Ik zal jullie via het mededelingenblad op de hoogte houden van de voortgang en
vertellen wanneer er momenten zijn waarop je uitgenodigd bent om mee te
denken.
Met vriendelijke groeten, Marcel Huijgens
Marcel Huijgens
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Leerrijke speelomgeving
Groep 1-2-3 willen in het halletje, een echte huiskamer, keuken en
kantoor gaan maken. De kinderen mogen daar dan tijdens de
werktijd in gaan spelen.
Nu zoeken wij hiervoor nog een aantal spulletjes, dus wie kan ons
helpen aan……
Voor de keuken:






Een origineel keukenblok
Kleine keukentafel
Keukenstoelen
Keukenapparatuur
Servies, bestek

Voor de huiskamer:










Aanstaande maandag 23
januari heeft het team van
obs Gesworen Hoek een
studiedag. Alle leerlingen
zijn deze dag vrij!

Kwink van de week
Maak de groep nog leuker!

Staande lamp
Kroonluchter
Lampen
Planten
Decoratie
Spiegel
Krantenbak
Vloerkleed
Gordijnen. (Als we deze teveel hebben willen we ze gaan
gebruiken bij het buiten spelen)

9 februari extra
informatieavond
Donderdag 9 februari is er
een extra informatieavond
voor alle ouders. Zet deze
datum alvast in uw agenda!
Per groep zal er binnenkort
aangegeven worden welke
onderwerpen besproken
worden. U kunt zich daarna
intekenen bij de groep van
uw kind.

Voor het kantoor





Studiedag
maandag 23
januari

Kantoorspullen
Typmachine
Postbakjes
Prikbord

En alles wat u verder nog zelf bedenkt natuurlijk. Overleg het eerst
eventjes met de leerkrachten voordat u de spulletjes mee brengt.
Verjaardagen:






Zina (1-2b)
Demi (3)
Dakota (5-6)
Diego (7-8)
Mike (1-2b)

Hartelijk gefeliciteerd!
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Poppentheater Bibliotheek Heyhoef - Voorleesdagen
28 januari 2017 van 14:00 tot 15:30 | Bibliotheek Heyhoef | Kosten: gratis
Poppentheater ‘Ollie Trollie en Mannetje Lampenkap’.
Een mooi en fantasierijk verhaal met grote poppen over de lieve en grappige Ollie Trollie. Voor
kinderen van 2 tot 7 jaar, en alle mensen die van sprookjes houden. Dit is in het kader van de
voorleesdagen.
Aanmelden graag vooraf bij Bibliotheek Heyhoef of via mail: heyhoef@bibliotheekmb.nl

Nieuwe ouderactiviteit

Voorstelling bijwonen?

Bewegen en koken voor moeders
Aanmelden
Zou
u graagiswillen
bewegen,
maar bij
weet
nog niet wat
u leukofvindt?
Of wilt u meer
De toegang
gratis.sporten/meer
Graag van te voren
aanmelden
de uBibliotheek
Heyhoef
via e-mail.
bewegen? Of zou graag gezond willen koken voor uw gezin?
Dan is dit misschien wel een leuke activiteit voor u!
Vanaf maandag 6 maart gaan we, bij voldoende aanmeldingen, starten met een gezonde activiteit
voor ouders. Er wordt 2 weken een beweegles gegeven en de 3e week wordt er samen gezond
gekookt. Daarna wordt dit herhaald met een andere beweeg- en kookactiviteit.
Bij voldoende animo gaan we door tot aan het einde van het schooljaar.
Wanneer: maandagochtend van 9.00-10.00 uur beweegles of kookactiviteit van 9.00-10.00 uur
(niet als de kinderen vrij zijn)
Waar: beweegles in gymzaal De Hinde (naast school) en kookactiviteit op MFA ’t Kruispunt.
Koken: met de kookactiviteit wordt rekening gehouden met diëten en/of religie.
Oppas: heeft u kinderen van 0-4 jaar, dan zorgen wij voor een oppas
Kosten: deze activiteit is gratis
Aanmelden: vult u het strookje in dat uw kind mee heeft gekregen van zijn/haar leerkracht. Dit
strookje kunt u ook weer inleveren bij de leerkracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adrienne Verschuren,
adrienne.verschuren@tprimair.nl , 06-10329605 of loop even binnen op haar kantoor.
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