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Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode:
● Woensdag 13 februari, schrijver in de klas - gastles voor groep 5 en 4 / 5
● Dinsdag 19 februari, gastles Sempre Crescendo groepen 5, 6a, 6b, 7a, 7b en 8
● Woensdagochtend 20 februari, ouderbijeenkomst, 8.30u.-9.30u. locatie JC van Gent
● Woensdag 20 februari, playback groepen 1 en 2
● Donderdag 21 februari, playback, gr 6 t/m 8 ochtend en 3 t/m 5 middag
● Donderdag 21 februari, GMR vergadering
● Vrijdag 22 februari, studiedag team, school gesloten
● Week 9, Voorjaarsvakantie
● Vrijdag 8 maart, rapporten mee
● Week 11, rapportgesprekken
● Dinsdagochtend 12 maart, ouderbijeenkomst, 8.30u.-9.30u. locatie d´n Tuun
● Donderdagavond 14 maart, ouderbijeenkomst, 18.30u.-19.30u. locatie JC van Gent
● Woensdag 13 maart, Trek aan de Bel
● Donderdag 14 maart, rapportgesprekken avond broertjes/zusjes
Mediaberichten fusie
Afgelopen week is er met regelmaat bericht over het onderzoek naar de fusie tussen d´n Tuun en de
JC. De gemeenteraad heeft laten weten achter de intentie van een fusie te staan. Er werd bericht dat
de Tuun werd opgeheven. Uiteraard is dit het geval als de fusie een feit is. D´n Tuun wordt dan
administratief ondergebracht bij de JC. Echter d´n Tuun blijft na de fusie open als dislocatie van de
Van Gent. Leerlingen krijgen dus tot aan realisatie van de nieuwbouw onderwijs aangeboden op de
eigen locatie. Als nieuwbouw een feit is gaan de scholen verder in nieuw gebouw. Zie ook het
persbericht onder deze nieuwsbrief.
Ouderbijeenkomsten
Komende week zal uw kind een uitnodiging meekrijgen voor de ouderbijeenkomst. Tijdens deze
ouderbijeenkomst willen wij u graag nader informeren welke kansen nieuwbouw biedt voor onze
school. En hoe wij ons onderwijs de komende jaren verder willen optimaliseren. Er zijn verschillende
data waarop u zich kunt inschrijven. Graag vernemen wij het ook van u als u niet in de gelegenheid
bent. Woensdagochtend 20 februari om 8.30u.-9.30u. locatie JC van Gent, dinsdagochtend 12 maart
om 8.30u.-9.30u. locatie d´n Tuun en donderdagavond 14 maart om 18.30u.-19.30u. locatie JC van
Gent. U kunt voor beide locaties intekenen.

Wij verwelkomen juf Fay en juf Willie
Helaas heeft juf Marjolein bij ons aangegeven dat zij op korte termijn zal gaan verhuizen. Dit
betekent dat zij haar werkzaamheden bij ons niet meer kan voortzetten en dat zij elders aan de slag
gaat als juf.
Vanaf 1 maart zal juf Marjolein vervangen worden door juf Fay van Opheusden. Juf Fay heeft al
kennis gemaakt met de kleuterjuffen. Zij zal as. woensdag ook kennismaken met haar groep. In de
klassenmail zal zij zich verder aan de ouders van groep 1-2b voorstellen.
Vanaf 1 maart zal juf Willie Nobels naast juf Petra in groep 3 komen te staan. Haar komst is al bij u
bekend. De afgelopen weken is juf Willie al meerdere malen in de groep geweest om de groep te
leren kennen. De kinderen zijn daardoor al aan juf Willie gewend.
Wij heten de juffen van harte welkom bij ons op school!
Mocht u hierover nog vragen hebben dan verneem ik dit graag. s.wensink@sopogo.nl.
Lerarentekort
Helaas hadden we ook deze week te maken met een zieke leerkracht. Helaas is het ons niet gelukt
vervanging te regelen voor deze groep. Ook het lerarentekort is bij ons voelbaar. Onze invalpoule is
leeg. Het is steeds weer een uitdaging om collega´s te vervangen. De groep 4/5 hebben wij vandaag
geen onderwijs kunnen aanbieden. Dit vinden wij uiteraard heel erg vervelend. Vandaag is het gelukt
om alle ouders van deze groep tijdig te bereiken en kinderen zijn dus thuis gebleven. Uiteraard hopen
wij dat dit niet te vaak voor zal gaan komen. Echter hoop ik ook op uw begrip als dit wel het geval is.
Wij verzoeken u op voorhand alvast na te denken over eventuele opvangmogelijkheden voor uw kind
als dit de groep van u kind zou betreffen. Als dit aan de hand is wordt u altijd persoonlijk op de
hoogte gebracht door de school.
Gastles schrijver in de klas, groep 4 / 5 en 5
Op woensdag 13 februari komt schrijver Saskia Driece - Maaskant een gastles “schrijver in de klas”
geven aan de groepen 4 / 5 en 5. Saskia schrijft jeugdboeken en heeft al diverse nominaties en
prijzen gewonnen in Nederland en België.
Gastles Sempre Crescendo groepen 5 t.m. 8
Muziekvereniging Sempre Crescendo Middelharnis/Sommelsdijk biedt op dinsdag 19 februari een
gastles aan de groepen 5, 6a, 6b, 7a, 7b en 8 aan. Dit brengt een druk schema met zich mee. Het is
mogelijk dat groep 8, zij sluiten de ochtend af, daarom iets later uit en dus ook thuis is.
PLAYBACK! PLAYBACK! PLAYBACK! PLAYBACK!
Op woensdag 20 februari treden de groepen 1 en 2 op voor elkaar, Kibeo en de belangstellende
ouders.
Op donderdagochtend 21 februari zijn de groepen 6 t/m 8 aan de beurt en de middag is voor de
groepen 3 t/m 5.
Het is niet de bedoeling dat de ouders van de groepen 3 t/m 8 komen kijken. Dit in verband met de
beschikbare ruimte en brandveiligheid.
Alle kinderen mogen verkleed komen, ook als ze niet optreden.
In voorgaande jaren werden er bij optredens party poppers gebruikt of
snoep de zaal ingegooid. Dit veroorzaakte veel onrust. Om ongelukken te
voorkomen is dat niet meer toegestaan.
Wij hebben we zin in!!!!
De playback commissie

Aanbod fruit op woensdag,donderdag en vrijdag
Wij zijn blij deel te nemen aan het EU schoolfruitprogramma. Hierdoor krijgen
de kinderen op de woensdag, donderdag en vrijdag ook de komende tijd nog
fruit aangeboden in de ochtendpauze. Het aangeboden fruit, appels en peren
bijvoorbeeld, zijn niet altijd groot genoeg om de kinderen het idee te geven
dat ze voldoende “gegeten” hebben. Wij willen u daarom verzoeken wat extra
fruit mee te geven naar school als u de indruk heeft dat uw kind hier blij mee
zou zijn.

Betalen van de ouderbijdrage
Het betalen van de ouderbijdrage voor dit schooljaar blijft helaas nog achter in vergelijking met
andere jaren. We hebben de indruk dat (een aantal) ouders misschien de gedachte heeft dat deze
voor dit schooljaar al voldaan zijn, maar de daadwerkelijke betaling toch vergeten zijn. Wilt u, bij
twijfel, a.u.b. in uw administratie nakijken of u deze al heeft voldaan. U kunt in dat geval ook een mail
sturen naar marshavandervelde@hotmail.com. Zij kijkt dit graag voor u na en zal u een reactie geven.
Opzegging sponsoring a Seal
Een aantal jaren hebben kinderen van onze school a Seal gesponsord in Stellendam. De belangstelling
hiervoor is echter teruggelopen. Wij hebben dan ook besloten de sponsoring stop te zetten. De
laatste bijdrage zal door de penningmeester worden overgemaakt. U ontvangt dus geen envelopjes
meer. Wilt u a Seal toch sponsoren, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met a Seal via
https://www.aseal.nl/steun-ons/word-sponsor/
Schoolreis groep 1/2
Beste ouders,
Donderdag 13 juni is het zover, de kleuters gaan op schoolreis! Dit schooljaar gaan we genieten van
een dagje naar de Flipjes in Ouddorp. Mocht het weer het niet toelaten dan vertrekken we op
donderdag 20 juni.
Kosten en overige informatie krijgt u op een later tijdstip.
We reizen dit schooljaar samen met onze vriendjes van d’n Tuun in één bus
naar de locatie.
We hebben er heel veel zin in!
Met vriendelijke groet,
De juffen van groep 1/2a, 1/2b en 1c
Schoolreis groep 3/4/5/6
De schoolreis voor de groepen 3 t/m 6 staat gepland op donderdag 6
juni. Dit jaar hebben wij gekozen voor de bestemming Duinrell. Een park
waar voor klein en groot veel te doen is.
De kosten voor deze schoolreis zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt
worden.

Vacature binnen de MR
In de Wet medezeggenschap is iedere basisschool verplicht om samen te werken met de
medezeggenschapsraad (MR). Hierdoor kunnen de ouders van de leerlingen als ook het personeel
zeggenschap uitoefenen. De MR is dan ook een belangrijke schakel binnen de J.C. van Gent.
Nu is er één vacature binnen de oudergeleding van de MR.
De MR is op zoek naar enthousiaste ouders die graag een positieve bijdrage willen leveren aan de
J.C. van Gent. Bent u de persoon die deze uitdaging wilt aangaan? Reageer dan op het volgende
emailadres: d.soeteman@sopogo.nl.
Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing worden uitgeschreven. De vergaderingen van de
medezeggenschapsraad zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk. Deze zijn vermeld in de
activiteitenkalender en vinden altijd op school plaats.
Trek aan de Bel
Beste ouders/verzorgers,
Woensdag 13 maart om 08:30 uur organiseren wij een actie voor het Liliane fonds deze actie heet
‘Trek aan de bel’. Het Liliane Fonds helpt kinderen in ontwikkelingslanden met een beperking. Met
‘Trek aan de bel’ gaan wij met zijn allen 1 minuut lang herrie maken voor het Liliane fonds. Het Liliane
Fonds zorgt ervoor dat kinderen met een beperking geaccepteerd worden en gewoon naar school
kunnen. Wij maken woensdag 13 maart om 08:30 uur heel veel herrie om ons te laten horen voor
kinderen met een beperking in ontwikkelingslanden. Iedereen mag oranje kleding aantrekken. En ook
mag iedereen potten en pannen en andere materialen meenemen waar we veel herrie mee kunnen
maken. Je kan natuurlijk ook met je stem hard geluid maken. Het zou leuk zijn dat de ouders ook
blijven zodat er nog meer aandacht voor deze actie is. Wij hopen dat we jullie woensdag 13 maart in
het oranje met zoveel mogelijk potten, pannen en andere materialen op het plein zien. Dus maak
zoveel herrie als je kan want iedereen moet geaccepteerd worden hoe hij/zij ook is.
Trek aan de bel!!!!!
Groetjes van het Trek aan de Bel team: Karlijn, Lieke, Diya, Celine, Nanou, Guusje, Tess, Jamila,Thom
en Stan.

Studiedag team 22 februari
Denkt u eraan dat onze school vrijdag 22 februari gesloten is? Het team heeft dan een studiedag.
Aansluitend is de voorjaarsvakantie gepland.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sanne Wensink
Voor het gemak vermelden wij hierbij de vakanties en vrije dagen:
Schoolvakantie en vrije dagen:
●

Vrijdag 22-2-2019

Studiedag team, school gesloten

●

Maandag 25-2-2019 t/m vrijdag 1-3-2019

Voorjaarsvakantie

●

Vrijdag 19-4-2019

●

Maandag 22-4-2019 t/m vrijdag 3-5-2019

Goede Vrijdag, school gesloten

●

Maandag 27-5-2019 t/m woensdag 29-5-2019 Leerlingen groepen 1 en 2 vrij i.v.m.
schoolkamp

●

Donderdag 30-5-2019

Hemelvaartsdag, school gesloten

●

Vrijdag 31-5-2019

Dag na Hemelvaartsdag, school gesloten

●

Maandag 10-6-2019

●

Dinsdag 11-6-2019

2e Pinksterdag, school gesloten

●

Maandag 8-7-2019 t/m donderdag 18-7-2019 Verkort rooster, naar school tot 11.45 u
(woensdag 12.00 u)

●

Vrijdag 19-7-2019

●

Maandag 22-7-2019 t/m vrijdag 30-8-2019

Persbericht

Paas-/meivakantie

Studiedag team, school gesloten

Start zomervakantie, school gesloten
Zomervakantie

