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Agenda

10 juli
11 juli
14 juli
17 juli
19 juli
20 juli
20 juli
21 juli

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapport 2 gaat mee naar huis
ABC-avond “nieuwe” groep 3 ouders
Margedag, alle kinderen vrij
Wisseldag (kennismaken met de nieuwe groep)
Feestelijke viering laatste schooldag
Laatste schooldag, 12.00 uur: zomervakantie

Vooruitblik

4 september

Start schooljaar 2017 – 2018

Taalmethode
In de vorige nieuwsbrief stond al informatie dat
het team zich aan het oriënteren is op een nieuwe
taalmethode. Inmiddels is er een keuze gemaakt en gaan wij vanaf
schooljaar 2017 – 2018 starten met een nieuwe, moderne en
hedendaagse methode: Taal Actief 4. Momenteel gebruiken wij de
methode Taal Actief 3 en wij gaan dus verder met de vernieuwde versie.
Voor onze leerlingen zal het dus herkenbaar zijn. De methode is echter
structureel verbeterd en werkt met de nieuwste inzichten op taal, spelling en woordenschat. Meer
informatie kunt u vinden door op de volgende link te klikken: Taal Actief 4
(Buiten)schoolse activiteiten
De afgelopen weken hebben er vele leuke activiteiten plaatsgevonden. Zo hebben wij als school
meegedaan aan de Avond4daagse. Er is een groot circusproject geweest ter viering van het 10-jarig
jubileum van SOOOG én het was natuurlijk tijd voor de schoolreizen en het schoolkamp van groep
7 en 8. Al met al vele leuke activiteiten waar de kinderen met heel veel plezier aan mee hebben
gedaan. Van veel van deze activiteiten zijn foto’s gemaakt. U kijkt toch ook regelmatig op onze
website? In het fotoalbum vindt u dan veel leuke en mooie foto’s van al deze activiteiten.
Kinderen vrij
Woensdag 19 juli zijn alle kinderen vrij. Het team gebruikt deze dag om het lopende schooljaar af te
ronden én het nieuwe schooljaar voor te bereiden.
Oudertevredenheidsonderzoek
U heeft allemaal een uitnodiging gekregen voor het invullen van een
oudertevredenheidsonderzoek. Hierover is op maandag 3 juli nog een
herinnering gestuurd. Op dit moment is de vragenlijst door 24 % van
de ouders ingevuld. Uiteraard willen wij een zo hoog mogelijke
respons zodat wij ons onderwijs nog beter kunnen maken. Wij willen
u dan nogmaals vragen om (indien u dit nog niet hebt gedaan) de
vragenlijst in te vullen. Dit kan nog tot en met woensdag 12 juli. Wij danken u alvast voor uw
medewerking.
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ABC-avond
Maandagavond 17 juli organiseren wij een informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van de
“nieuwe” groep 3 kinderen. Tijdens deze avond geven wij veel handige en nuttige informatie over
het nieuwe schooljaar. Zo wordt er bijvoorbeeld uitgelegd hoe uw zoon/dochter in groep 3 gaat
leren lezen. Een avond waar u dus eigenlijk wel bij moet zijn. Een nadere uitnodiging ontvangt u
nog.
Laatste schooldag
Het team en de OR hebben er dit jaar voor gekozen om de viering van de laatste schooldag plaats te
laten vinden op donderdag 20 juli. We werken deze dag dan met een continurooster. Concreet
betekent dit: groep 1 en 2 zijn “gewoon” om 12.00 uur vrij. Groep 3 t/m 8 eten op school en zijn
dan vervolgens om 14.00 uur vrij. Meer informatie over deze dag ontvangt u nog van ons.
Vrijdagochtend heeft iedereen dan voldoende tijd om af te sluiten met de eigen groep, leerkracht en
kinderen. Vanaf 12.00 uur kan dan iedereen gaan genieten van de welverdiende zomervakantie.
Oproep
Wij zijn nog steeds op zoek naar vaders/moeders/verzorgers/opa's/oma's/... die 5 keer op de
dinsdagmiddag een activiteit tijdens de keuzevakken willen verzorgen. Te denken valt aan: muziek,
sport, uw hobby/beroep, dans, drama, (eenvoudig) naaien, breien, powerpoint etc. 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 kunt u zich ook via de mail richten aan juf Jolien: j.wiekens@sooog.nl. Indien u
interesse heeft kunt u zich ook rechtstreeks bij juf Jolien aanmelden.
Wij hopen voldoende aanmeldingen te ontvangen, zodat we de kinderen in het nieuwe schooljaar
voldoende en gevarieerde activiteiten kunnen aanbieden en uitval van activiteiten tegen kunnen gaan!
Terugblik
Nog 2,5 week en dan kan iedereen alweer gaan genieten van een heerlijke en bovenal welverdiende
zomervakantie. Het einde van het schooljaar betekent uiteraard ook een terugblik op het afgelopen
schooljaar.
We kunnen samen terugkijken op een goed en fijn schooljaar. De kinderen hebben allemaal weer
ontzettend hun best gedaan en hebben mede hierdoor een mooie groei gemaakt in hun
ontwikkeling. Daarnaast hebben we weer veel leuke, mooie en succesvolle activiteiten georganiseerd.
Zo heeft u tijdens de Avond4daagse kunnen zien dat de opbrengsten van de voorjaarsmarkt en de
kerstmarkt goed besteed zijn. De school liep er prachtig bij in nieuwe shirtjes en hesjes. Daarnaast
zijn er nieuwe bestemmingen voor de schoolreizen gevonden wat een enorme hit bleek te zijn
(DoeZoo en Slagharen). Daarnaast was en is het ook fijn dat ouders de weg naar school weten te
vinden. De kritische geluiden van ouders houdt ons scherp en zorgt ervoor dat we gezamenlijk een
mooie school en een fijn schooljaar neer hebben gezet. Bedankt hiervoor. Daarnaast willen wij
uiteraard ook alle ouders bedanken die op wat voor manier dan ook hebben geholpen (begeleiden
van spelletjes, rijden naar een voorstelling, luizencontrole etc.). Speciale dank aan de ouders van de
MR, OR en de Nevenstichting.
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Tot slot is het einde van het schooljaar helaas ook een tijd waarin afscheid genomen moet worden.
Juf Tina zal volgend schooljaar werkzaam zijn op De Vlonder in Wedde waar ze een kleutergroep
onder haar hoede krijgt. Juf Lisanne heeft een vaste aanstelling gekregen binnen SOOOG alleen is
op dit moment helaas niet duidelijk waar zij volgend schooljaar werkzaam zal zijn. Meester Simon
zal volgend schooljaar werkzaam zijn als schoolcoördinator op De Linde in Nieuwe Pekela en De
Theo Thijssen in Boven Pekela. Wij willen juf Tina, juf Lisanne en meester Simon hartelijk
bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en wensen hen veel succes met hun nieuwe uitdagingen.
Hopelijk komen ze nog eens op bezoek!

Het team van obs Hendrik
Wester wenst u allen een hele
fijne zomervakantie en tot
4 september!
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