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Nieuwsbrief: januari 2018
Agenda

15 t/m 26 januari
16 januari
17 januari
23 januari
24 januari
25 januari
30 januari
31 januari

Afname Cito M toetsen
Start 2e ronde Keuzevakken
Uni hockey toernooi
Keuzevakken 2e x
Voorleesontbijt
Start projectweek Poëzie
Keuzevakken 3e x
Einde projectweek Poëzie

Vooruitblik

1 februari
1 februari
2 februari
6 februari
13 februari
16 februari
19 februari
20 februari
23 februari
23 februari
24 februari

Oud papier
Nieuwsbrief februari gaat mee
Bestellijsten metworsten mee
Keuzevakken 4e x
Keuzevakken 5e e
Laatste inleverdag bestellijsten metworsten
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Metworsten mee naar huis
Rapport 1 gaat mee naar huis (gr. 3 t/m 8)
Start voorjaarsvakantie (t/m 4 maart)

Unihockey toernooi
Woensdag 24 januari vindt het jaarlijkse unihockeytoernooi voor de groepen 5 en 6 weer plaats.
Alle scholen van de gemeente Pekela nemen hieraan deel. Het toernooi is van 9.00 uur tot 12.15 uur
in sporthal De Spil in Nieuwe Pekela. Vorige jaren was het toernooi een groot succes, dus laten we
dat er dit jaar ook weer van maken!
Worstenactie
Op 2 februari starten wij met een worstenactie in samenwerking met slagerij Koning. De opbrengst
van deze actie komt deels ten goede van de school. Het andere deel wordt geschonken aan een nog
samen met de kinderen te bepalen “goed doel”. U ontvangt hierover spoedig verdere informatie.
Oproep
Wij zijn dringend op zoek naar vaders/moeders/verzorgers/opa's/oma's/... die een aantal keer op
de dinsdagmiddag tijdens de keuzevakken willen begeleiden. Wij zijn nu specifiek op zoek naar
iemand die met een groepje kinderen naar de pizzeria wil gaan. De keuzevakken worden op
dinsdagmiddag gegeven voor groep 5 t/m 8. Wilt u of kent u iemand die ons hiermee zou willen
helpen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Voor vragen
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kunt u zich ook via de mail richten aan juf Jaleesa: j.volders@sooog.nl. Indien u interesse heeft kunt
u zich ook rechtstreeks bij juf Jaleesa of juf Maja aanmelden.
Oud papier
Iedere eerste donderdag van de maand staat een container klaar voor
het inzamelen van al uw oud papier.
De container staat van 7.30 tot 16.00 uur aan het begin van de kiss and ride zone van de brede
school “De Groenling” aan de Willem de Zwijgerlaan. De opbrengst wordt gebruikt voor leuke
activiteiten zoals sport- en spelactiviteiten en theatervoorstellingen voor alle schoolkinderen en
peuters die de Groenling bezoeken. De data voor 2018:
donderdag 11 januari
donderdag 1 februari
donderdag 8 maart
donderdag 5 april
donderdag 17 mei
donderdag 7 juni
donderdag 5 juli
donderdag 6 september
donderdag 4 oktober
donderdag 1 november
donderdag 6 december

Afscheid
Vlak voor de kerstvakantie hebben wij heleaas afscheid moeten nemen van onze onderwijsassistente
LisanneVrijs. Zij gaat de komende periode werken op een andere basisschool binnen SOOOG. Wij
wensen haar hierbij veel success.
Ook hebben wij van Stinus Heeres afscheid genomen. Hij heeft tot aan de kerstvakantie onze
concierge Dikkie Roelfsema vervangen. Hij heeft de kans gekregen om concierge te worden op een
vaste school binnen SOOOG. Hier feliciteren wij hem van harte mee. Dikkie is begonnen met
reintergreren en zal steeds vaker en langer weer op school zijn. Hij wordt tot hij weer helemaal
volledig aan het werk is ondersteund door Margret A.B . Van harte welkom Margret!
Clinic Donar
Afgelopen maandag hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een clinic gevolgd die gegeven
werd door Donar. De kinderen hebben een deel van de ochtend les gekregen van spelers van Donar.
Een intensieve, leuke ochtend. Ze zijn nu allemaal bijna volleerd basketballers!
Welkom
Tot aan de zomervakantie werkt Carmen de Jager op donderdag in groep 7/8. Wij zijn heel blij dat
zij ons team komt versterken en wensen haar veel success en plezier.
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