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Nieuwsbrief: december 2014
Agenda
4 december
12 december
18 december
19 december
20 december

Oud papier
Voorlichting voor groep 8 van bureau Halt
Kerstviering
Extra nieuwsbrief
Start kerstvakantie (t/m 4 januari 2015)

Vooruitblik
5 januari
8 januari
13 januari

Einde kerstvakantie, weer naar school
Oud papier
Start 2e blok keuzevakken

Digitale nieuwsbrief:
Vanaf januari 2015 gaan wij starten met het digitaal verzenden van onze nieuwsbrief. Hierdoor
gaan de kopieerkosten aanzienlijk omlaag waardoor we met dat geld weer een hoop andere leuke
dingen kunnen doen voor de kinderen. Mocht u dus nog niet uw emailadres hebben
doorgegeven, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen?
Graag mailen naar g.blaauw@sooog.nl of doorgeven aan de leerkracht.
Oproep:
Het eerste blok van de keuzevakken is alweer ten einde, maar er zullen nog twee blokken volgen
dit schooljaar. Wij zijn voor de komende 2 blokken op zoek naar een ouder/verzorger die het
leuk vindt om onze kookmoeder te vervangen mocht zij een keer verhinderd zijn. Bent u op
dinsdagmiddagen beschikbaar en lijkt het u leuk om kookles aan een groepje van 6-8 kinderen te
geven? Dan hoor ik graag van u! Mocht u nog meer willen weten, dan kunt u natuurlijk ook met
uw vragen bij mij terecht.
Juf Jolien
Vrijwillige ouderbijdrage:
Helaas heeft nog steeds niet iedereen de jaarlijkse ouderbijdrage betaald. Mocht dat in uw geval
nog niet zijn gebeurd, zou u dan alsnog € 17,50 per kind willen overmaken of contant geven aan
de leerkracht? Het geld komt geheel ten goede aan activiteiten en vieringen voor de kinderen.
Alvast bedankt.
Kerstviering:
Op donderdagavond 18 december van 17:30 tot 19:00 uur vieren we kerst op school.
Dit jaar gaan de kinderen die dat leuk vinden (samen met hun ouders) gerechten maken
voor de klas. In de klas wordt daar een lopend buffet van gemaakt. De kinderen nemen zelf
mee: bord, beker, bestek (voorzien van naam en in een plastic tas).
Lijkt het u leuk om samen met uw kind(eren) iets te bereiden?
Nadere informatie hierover volgt nog in een aparte nieuwsbrief.

Ouderportal:
Alle ouders waar het e-mailadres van bekend is, hebben van school een mail ontvangen om
toegang tot het ouderportal te krijgen. Het ouderportal is het deel van ons administratiesysteem
waar ouders toegang tot hebben. Binnenkort zal u gevraagd worden of u een enquête in wilt
vullen. Deze dient u dan digitaal in te vullen. Dit gebeurt anoniem. Het is voor ons niet mogelijk
om te zien wie wat ingevuld heeft. Het programma houdt wel bij of u al wel of niets iets ingevuld
heeft en zal u eventueel nog een mail sturen ter herinnering.
Het ouderportal wordt straks ook gebruikt om u als ouder inzicht te geven in de vorderingen van
uw kind. We zijn dit jaar bezig om alle resultaten te digitaliseren. Wanneer dit klaar is, zullen we u
de mogelijkheid geven om de gegevens van uw kind online in te zien. U kunt dan bijvoorbeeld
zien wat voor cijfer uw kind op een toets heeft gehaald.
Vanuit de MR:
Tijdens de voortgangsgesprekken heeft het jaarverslag van de MR ter inzage gelegen.
Indien u niet in de gelegenheid bent geweest het jaarverslag in te zien, kunt u dat alsnog doen
op school. Dit kan tot de kerstvakantie.
Sinterklaasfeest:
Woensdag 3 december heeft Sinterklaas De Groenling weer bezocht, samen met
zijn Pieten. In de gymzaal werd gezamenlijk met de andere twee scholen het
Sinterklaasfeest gevierd. De sfeer zat er goed in, mede dankzij de live-band.
De kinderen van groep 1 t/m 4 kregen allemaal een cadeautje van Sinterklaas. In
de groepen 5 t/m 8 maakten de kinderen voor elkaar de prachtigste surprises en
gedichten. Iedereen heeft geweldig zijn best hiervoor gedaan en dat was duidelijk
te zien!

