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Schooljaar 2015-2016
Het schooljaar 2015-2016 is bijna afgelopen.
Als we terugkijken op dit afgelopen schooljaar kunnen we concluderen
dat het een bewogen schooljaar is geweest met tal van nieuwe
initiatieven en veranderingen. Via deze weg willen wij iedereen
bedanken voor het vertrouwen, de inzet en geboden hulp gedurende
dit afgelopen schooljaar. We wensen iedereen een heel goede vakantie toe.

Duurzame energie
De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie: het raakt niet op en er komt geen broeikasgas bij
vrij. Op het moment warmt de aarde steeds sneller op, dit wordt veroorzaakt door het broeikasgas CO2.
Deze uitstoot wordt voor een groot deel veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals
olie, gas en steenkool. Om in de toekomst voor een leefbare aarde voor onze kinderen te zorgen, hebben
wij andere energiebronnen nodig. Denk hierbij aan wind, waterkracht, aardwarmte en vooral aan de zon.
Zonlicht kan door middel van zonnepanelen worden omgezet in energie. Natuurlijk willen wij ook
meewerken aan een duurzame wereld. Vandaar dat wij vanaf deze zomer onze eigen energie gaan
produceren met behulp van zonnepanelen. Oftewel wij, SOOOG, gaan voor duurzaam! Op de daken van
Obs Feiko Clockschool, Obs Theo Thijssen, Obs De Letterwies, Obs Heiligerlee en Obs Houwingaham
worden deze zomer circa 600 zonnepanelen geïnstalleerd. In totaal gaan deze panelen 97.500 kWh per
jaar opwekken wat gelijk is aan het verbruik van ongeveer 26 huishoudens. Door het zetten van deze
stap dragen we jaarlijks bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot met 57.000 Kg. Dit staat gelijk aan
285 bomen die een jaar lang groeien.

AED’s
Wij hechten veel waarde aan de gezondheid en veiligheid van de medewerkers,
ouders, leerlingen en gasten die onze school bezoeken. Een AED kan bij een
plotselinge hartstilstand waarbij “elke seconde telt” levens redden. Alle scholen
zijn nu van een AED te voorzien. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is
een draagbaar apparaat dat het hartritme en dus bloedcirculatie weer kan
herstellen bij een hartstilstand. De aanwezigheid van een AED in de school laten
we ook registreren bij HartslagNu.nl De geregistreerde burgerhulpverleners
weten dan dat er een AED in de school aanwezig is en kunnen deze voor gebruik
bij een bloedcirculatiestilstand ophalen.

Samenvatting jaarverslag in de “SOOOG Courant”
SOOOG maakt ieder jaar een jaarverslag waarin wij ingaan op de belangrijkste zaken die zich gedurende
het afgelopen kalenderjaar hebben voorgedaan. In het jaarverslag leggen we ook verantwoording af en
publiceren we onze (financiële) cijfers. Ons jaarverslag 2015 hebben we dit jaar op een frisse manier
samengevat in een “krant-vorm”. We hebben deze krant de naam “SOOOG Courant” gegeven. Deze krant
is geen nieuwsbrief gezien het feit dat er bovenal onderwerpen in worden beschreven die gedurende het
jaar 2015 binnen onze organisatie speelden. De SOOOG Courant zullen we breed uitgeven en onder
andere ook aan alle ouders aanreiken.
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Vakantierooster 2016-2017
Het vakantierooster voor het komende schooljaar is vastgesteld en zal in de schoolgidsen van al onze
scholen worden vermeld. Wij nemen het vakantierooster ook in deze nieuwsbrief op:
Zomervakantie 2016

zaterdag 16 juli 2016 tot en met zondag 28 augustus 2016

Start schooljaar

maandag 29 augustus 2016

Herfstvakantie 2016

zaterdag 15 oktober 2016 tot en met zondag 23 oktober 2016

Kerstvakantie 2016/2017

zaterdag 24 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017

Voorjaarsvakantie 2017

zaterdag 18 februari 2017 tot en met zondag 26 februari 2017

Goede vrijdag

vrijdag 14 april 2017 is géén vrije dag

2e Paasdag

maandag 17 april 2017

Meivakantie

zaterdag 22 april 2017 tot en met zondag 30 april 2017

Bevrijdingsdag

vrijdag 5 mei

Hemelvaart

donderdag 25 mei 2017 en vrijdag 26 mei 2017

Pinkstervakantie

zaterdag 3 juni 2017 tot en met woensdag 7 juni 2017

Zomervakantie 2017

zaterdag 22 juli 2017 tot en met zondag 3 september 2017

Veiligheidsbeleid
Ook SOOOG heeft te maken met de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel sociale veiligheid.
Hieronder wordt puntsgewijs aangegeven welke aandachtspunten daarbij aan de orde komen:
 Vanaf 1-8-2015 zijn scholen wettelijk verplicht te zorgen voor borging van de sociale veiligheid;
 Het doel van het wetsvoorstel is op hoofdlijnen als volgt samen te vatten:
- Scholen moeten veiligheidsbeleid voeren;
- Scholen moeten de veiligheid van leerlingen monitoren, zodanig dat er altijd een actueel en
representatief beeld is van de situatie op school;
- De coördinatie van het beleid t.a.v. pesten wordt belegd bij 1 persoon, waarbij deze persoon
tevens fungeert als aanspreekpunt op het gebied van pesten.
Bovenstaande heeft geresulteerd in het SOOOG breed maken van een aantal afspraken waaruit acties
voortvloeien om beleid inzake sociale veiligheid verder te ontwikkelen en te implementeren. Zo zal iedere
school het veiligheidsbeleid toetsen en daar waar nodig actualiseren. Hiertoe is een stappenplan
vastgesteld. Uitgebreidere documentatie rond dit traject is bij de clusterdirecteuren en
schoolcoördinatoren aanwezig.
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