Nieuwsbrief
Maart 2019

Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode:
● Vrijdag 8 maart, rapporten mee
● Week 11, rapportgesprekken
● Dinsdagochtend 12 maart, ouderbijeenkomst, 8.30u.-9.30u. locatie D´n Tuun
● Woensdag 13 maart, 10.00 uur, Trek aan de Bel
● Woensdag 13 maart, bezoek groep 4 film “diep in de zee”, gewonnen prijs
● Donderdag 14 maart, rapportgesprekken avond broertjes/zusjes
● Donderdagavond 14 maart, ouderbijeenkomst, 18.30u.-19.30u. locatie JC van Gent
● Vrijdag 15 maart, stakingsdag, school is gesloten
● Dinsdag 19 maart, Muziekvoorstelling Reis naar de Blues, Diekhuus groepen 6a en 6b
● Woensdag 20 maart, schoolvoetbal 1e ronde
● Woensdag 28 maart, gastles dans voor kleuters van Marina Bykova
● Dinsdag 2 april, theatervoorstelling Diekhuus, groepen 7a en 7b
● Woensdag 3 april, schoolvoetbal finales
● Vrijdag 12 april, Koningsspelen
● Woensdag 17 april, Paasfeest
Beste ouders, verzorgers,
Wij zijn weer lekker gestart na de voorjaarsvakantie. Wat hebben we kunnen genieten van het
mooie weer! We kijken terug op een gezellige playbackshow vlak voor de vakantie. Ook het optreden
van de kleuters was een groot succes. Fijn dat er zoveel ouders, opa´s en oma´s zijn komen kijken.
Wat een durf van onze leerlingen om zo op het podium een act te verzorgen. Erg knap! Voor
herhaling vatbaar.
We hebben afscheid genomen van juf Marjolein. Deze week verwelkomen we juf Fay in groep 1-2 en
juf Willie in groep 3. Welkom bij ons op school!
De ouders en verzorgers van groep 5 zijn per mail geïnformeerd over meester Wouter. Meester
Wouter zal helaas het schooljaar op de van Gent in groep 5 niet afmaken en keert niet meer terug in
de groep. Hij gaat elders aan de slag. Wij wensen meester Wouter veel succes. Hij komt binnenkort
nog even dag zeggen tegen de leerlingen. Op dit moment zijn wij naarstig op zoek naar een vaste
vervanger. Tot die zal juf Lizette op invalbasis de groep waarnemen.
Zoals eerder bericht leggen wij vrijdag 15 maart ons werk neer. Hiermee willen wij een dringend
signaal afgeven aan de politiek. Ons onderwijs staat onder druk doordat steeds minder mensen
kiezen voor het vak van leerkracht of onderwijsassistent. Het ziekteverzuimpercentage is door de
hoge werkdruk hoog. Het is belangrijk dat er geld vrij komt zodat we genoeg invallers hebben bij
uitval van leerkrachten. Ook willen wij dat leerkrachten meer tijd krijgen om hun lessen goed voor te
bereiden en te organiseren. Wij staan voor goed kwalitatief onderwijs! Dit kunnen wij alleen in stand
houden als er structureel meer geld naar onderwijs gaat. Wij hopen op uw steun en begrip.

Voortgangsgesprekken en rapport
In deze periode staan de voortgangsgesprekken gepland. Sommige ouders hebben het gesprek al
gehad met de leerkracht of heeft dit de komende week. Dit jaar werkt de school nog met het
vertrouwde rapport. In de groepen 4-5 tot en met 7 is het rapport aangevuld met het Snappet
rapport. U vindt bij het rapport een toelichting waarin u terug kunt lezen op welke manier het
rapport door de leerkracht is ingevuld. Omdat het rapport van nu niet meer volledig aansluit bij ons
onderwijsaanbod zullen wij vanaf volgend schooljaar overstappen op een ander rapport.
De kleuters hebben dit jaar voor het eerst al een ander rapport. Wij zijn benieuwd naar de reacties
van de ouders. Wij zijn zijn heel blij met het nieuwe rapport voor de kleuters. Het geeft ouders veel
meer informatie en het is een persoonlijk verslag geworden van uw kind.
Ouderbijeenkomst 12 en 14 maart
De komende week staan er nog twee ouderbijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomsten
informeren wij u graag over ons onderwijsaanbod en op welke manier wij ons onderwijs nog meer
willen optimaliseren. U heeft hierover eerder een brief van ons ontvangen. Heeft u zich nog niet
opgegegeven maar wilt alsnog aanwezig zijn, lever dan alsnog het strookje in. Bent u onverhoopt het
strookje kwijt dan kunt u zich ook per mail aanmelden via juf Mieke: m.debeer@sopogo.nl.
Dinsdag 12 maart locatie Tuun: 8.30u.-9.30u.
Donderdag 14 maart locatie JC van Gent: 18.30u-19.30u.
Betaling schoolkamp en schoolreis
Schoolreis groepen 1/2:
Donderdag 13 juni zullen de kleuters op schoolreis gaan naar de Flipjes in
Ouddorp. Mocht het weer het niet toelaten dan vertrekken we op donderdag 20
juni.
De kosten zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra wij dit in beeld hebben
verneemt u dit via de nieuwsbrief. Via de klassenmail volgt in aanloop naar de
schoolreis verdere informatie.
Schoolreis groep 3 tot en met 6:
Dit schooljaar zullen we donderdag 6 juni naar Duinrell afreizen om daar een leuke
dag te beleven. Deze dag zullen er voldoende begeleiders aanwezig zijn om de
kinderen goed door het park te kunnen begeleiden.
De kosten voor deze dag zijn €31,50
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer: NL97 Rabo 0115 5596 47 t.n.v.
OBS J.C. van Gent onder vermelding van naam en groep van uw kind. Mocht u het prettig vinden om
in termijnen het bedrag te voldoen dan kunt u dit kortsluiten met juf Mieke. Via de klassenmail volgt
in aanloop naar de schoolreis verdere informatie.
Schoolkamp groepen 7 en 8:
We gaan wederom naar de bosrijke omgeving van Sint Michielsgestel en logeren in
de Zonnewende. We vertrekken op maandag 27 mei en komen woensdag 29 mei
terug.
Kosten €100,00,U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer: NL97 Rabo 0115 5596 47 t.n.v. OBS J.C. van Gent
onder vermelding van naam en groep van uw kind. Mocht u het prettig vinden om in termijnen het
bedrag te voldoen dan kunt u dit kortsluiten met juf Mieke. Mocht er sprake zijn van
omstandigheden waardoor uw kind niet mee kan met kamp dan vernemen de groepsleerkrachten dit
graag van u.

Inschrijven nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon of dochter dit jaar 4, en heeft u al besloten dat u uw kind een plekje op de Van Gent
gunt dan horen wij dit graag. Wij zien dus graag de inschrijving tegemoet. Het op tijd inschrijven helpt
ons bij het bepalen van het aantal groepen en de groepsgrootte. Heeft uw familie/vrienden/buren
die nog geen school gekozen hebben voor hun kind, juf Sanne maakt graag tijd voor een oriënterend
gesprek. Wij stellen het op prijs als u dit bij belangstellenden onder de aandacht brengt.
Trek aan de bel
Beste ouders/verzorger
Zoals u weet hebben we woensdag 13 maart de ‘Trek aan de bel actie’ voor het Liliane Fonds. De tijd
van de actie is veranderd van 08.30 uur naar 10.00 uur. Dat komt omdat wij meegedaan hebben aan
een winactie en we hebben gewonnen! Daarom wordt door top breakdancer Reduan om 10.00 uur
een ‘Trek aan de bel’ bel overhandigd. Breakdancer Redouan heeft meerdere beperkingen, hij mist
een stuk van zijn onderarm en hij heeft nog meer beperkingen. Hij heeft zich hierdoor niet uit het
veld laten slaan en is opgeklommen tot de top. Hij geeft van 10.30 uur tot 11.15 uur aan heel groep 8
een breakdance workshop. Daarna zal hij op school blijven voor foto’s en om vragen te
beantwoorden.
Wij hopen dat u als ouders en belangstellenden ondanks de wijziging
in tijd toch nog komt kijken. De kinderen mogen deze dag oranje
kleding aantrekken ook spullen meenemen om herrie te maken. Als
u niets in huis heeft kan uw kind ook zijn/haar stem gebruiken om
herrie te maken.
Onze excuses voor het ongemak.
Groetjes het ‘Trek aan de bel’ team,
Celine, Diya, Guusje, Karlijn, Jamila, Tess, Nanou, Lieke, Stan, Thom
Bezoek film Diekhuus groep 4
In december heeft groep 4 een wens in de wensboom op het Diekhuusplein
gehangen. De groep heeft daarmee een prijs gewonnen, ze mogen op
woensdagmiddag 13 maart de film “Diep in de zee” bezoeken. De wens van groep 4
was ‘een voorstelling of film bezoeken met de hele klas’. De klas is erg blij met de
gewonnen prijs!

Muziekvoorstelling “Reis naar de blues”
Op dinsdag 19 maart bezoeken de groepen 6a en 6b de educatieve, interactieve muziekvoorstelling
“Reis naar de Blues” van de musici Guy Verlinde en Karl Zosel. Vervoer is geregeld.
Schoolvoetbal
De eerste ronde van het voetbaltoernooi staat weer op de agenda, ditmaal op woensdagmiddag 20
maart. Acht teams gaan deze middag de eer van de van Gent verdedigen. De jongens- en
meisjesteams uit de groepen 5 en 6 gaan naar de velden van de Jonge Spartaan. De jongensteams uit
de groepen 7 en 8 gaan naar de velden van V.V. Flakkee, de meisjes uit deze groepen voetballen in
Nieuwe-Tonge bij N.T.V.V.. Wij wensen iedereen veel succes en plezier toe!!

Vakantierooster 2019-2020
Bij deze onder voorbehoud van wijzigingen het vakantierooster voor volgend schooljaar.
Schoolvakantie en vrije dagen:
Maandag 2-9-2019
Maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019
Maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 3-1-2020
Maandag 24-2-2019 t/m vrijdag 28-2-2020
Vrijdag 10-4-2020
Maandag 13-4-2020
Maandag 20-4-2020 t/m vrijdag 8-5-2020
Donderdag 21-5-2020
Vrijdag 22-5-2020
Maandag 1-6-2020
Maandag 20-7-2020 t/m vrijdag 28-8-2020

Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Eerste paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Gastles Martyna Bykova - kleuters
Op donderdag 28 maart nemen de kleuters in de speelzaal deel aan een
gastles “dans” van Martyna Bykova. Zij heeft al eerder gastlessen gegeven op
school, de kinderen genieten altijd erg hiervan en doen enthousiast mee.

Foto’s playback
De donderdag voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 genoten van de
playback. Wilt u de foto’s zien: deze vindt u terug op de website onder het kopje media - fotoalbum.
U logt in via ouders / Molenlaan26.
Paasfeest
Op donderdag 18 april vindt het Paasfeest plaats op de J.C. van Gent.
Verdere informatie over deze dag volgt.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zullen de Koningsspelen plaatsvinden. Om 08.30 uur starten we op het plein met
het dansje. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen klas. Om 09.00 uur start dan het
feestprogramma met diverse sporten/ spelletjes Ze mogen die dag natuurlijk feestelijk verkleed naar
school komen, maar ze moeten er wel in kunnen sporten. We hebben die
dag een continurooster. De kinderen van groep 3 t/m 8 eten daarom in hun
eigen klas. Daarvoor vragen we u een lunchpakket mee te geven. Om 14.00
uur zijn die kinderen dan vrij. De kleuters draaien hun eigen programma en
zijn gewoon om 11.45 uur uit. Mocht het voor u een probleem geven dat de
kinderen eerder uit zijn, kunt u dit aangeven bij de klassenleerkracht. Er
wordt tot 15.15 dan voor opvang gezorgd.

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 15-03-19

Stakingsdag, school gesloten

●

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

Ingekomen post

Paas-/meivakantie

Studiedag team, school gesloten

Start zomervakantie, school gesloten
Zomervakantie

