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Nieuwsbrief: januari 2015
Agenda
29 januari
5 februari
9 en 10 februari
16 en 17 februari
20 februari

start Rots en Water training groep 7
oud papier
eindgesprekken groep 8
rapportgesprekken groep 3 t/m 7
start voorjaarsvakantie (t/m 1 maart)

Vooruitblik
5 maart
10 maart
12 maart
24 maart

luizencontrole
start keuzevakken blok 3
nieuwsbrief “maart 2015” wordt verstuurd
margemiddag (alle kinderen ’s middags vrij)

Eerste digitale nieuwsbrief:
Met trots zenden wij u hierbij voor het eerst de nieuwsbrief digitaal! Wij vertrouwen erop dat
deze met aandacht en plezier wordt gelezen.
Digitale berichten:
Ook briefjes met nieuwtjes of mededelingen zullen vanaf nu digitaal verstuurd worden en niet
meer los worden meegegeven. Mocht uw mailadres veranderen dan vragen wij u vriendelijk deze
wijziging door te geven. Ook als u een tijdje geen mail ontvangt van de school dan vragen wij
u vriendelijk dit kenbaar te maken. Contactpersoon hiervoor is Gerda Blaauw
(g.blaauw@sooog.nl) en/of natuurlijk de eigen groepsleerkracht.
Cito M-toetsen:
In januari worden jaarlijks de zogenaamde Cito M-toetsen afgenomen in alle groepen. De M staat
voor “midden in het jaar”. De kinderen hebben allemaal erg hun best gedaan. Kinderen die ziek
waren, zullen de toetsen inhalen of hebben dat reeds gedaan.
Nieuw rapport:
Met ingang van dit schooljaar zijn we overgestapt op nieuwe rapporten. Als team zijn we
erg blij met het ontwerp en de mogelijkheden die het nieuwe rapport biedt. Reacties van uw
kant stellen we zeer op prijs.
Voorleesontbijt:
Van 21 tot 31 januari zijn de nationale voorleesdagen. Op onze school is dat op 21 januari van
start gegaan met een voorleesontbijt. Alle kinderen mochten in pyjama op school komen. In de
klas werd voorgelezen door een leerkracht van een andere groep. Hierna werd gezamenlijk
ontbeten.

Energy challenge:
Vrijdag 16 januari was de kick-off van de Energy Challenges in Groningen. Met de Energizers
zijn we hier naartoe geweest. Alle teams die meedoen aan dit project uit de provincie Groningen
waren aanwezig. De teams werden voorgesteld d.m.v. een filmpje. Ons filmpje staat op:
www.youtube.com/watch?v=gj5LXDBTgCk
De teams lieten zichzelf zien en vertelden wat over hun school. Ons team van Energizers heeft
ook al een naam bedacht en dat is: Energy Rangers.
Doordat we een naam en een filmpje hebben gemaakt hebben wij de eerste ster verdiend. De
komende maanden gaan we proberen nog meer sterren te behalen. We houden jullie middels de
nieuwsbrief op de hoogte. Daarnaast zijn we ook te volgen op twitter: @HWPekela.

Nieuwe website:
Inmiddels zijn wij druk bezig met het inrichten en vullen van onze vernieuwde website. Zodra
deze klaar, is zullen we hem in de “lucht” gooien en zal de oude website verdwijnen. Het adres
van de website blijft gelijk! Zodra de nieuwe website online staat zullen wij u hierover berichten.
Plaatsingswijzer VO:
De meeste leerlingen van groep 8 worden voor 1 maart via de ‘plaatsingswijzer’ aangemeld
voor het voortgezet onderwijs. De adviesgesprekken met de ouders van groep 8 vinden plaats op
maandag 9 februari en dinsdag 10 februari. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. De
kinderen hebben inmiddels een kijkje genomen op het Dollardcollege. De komende periode
is er echter de mogelijkheid om op meerdere scholen de open dagen te bezoeken.
Ziektemelding
Het gebeurt nog regelmatig dat een kind dat ziek is niet wordt afgemeld. Mocht uw kind ziek zijn
dan vragen wij u vriendelijk dit ’s morgens vóór 8:30 uur te melden. Telefoonnummer van de
school is 0597-613710.
Luizen Opsporings Team
Wij zijn blij u te kunnen melden dat het LOT weer op sterkte is! De eerste controle zal vandaag
zijn, donderdag 29 januari.
Keuzevakken
Voor de keuzevakken van groep 5 t/m 8 zijn wij op zoek naar ouder(s) die ons hierbij willen
helpen. Het komt helaas vaak voor dat er iemand ziek is en hierdoor een onderdeel niet kan
doorgaan. Ontzettend jammer voor de kinderen natuurlijk. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt
u zich aanmelden bij juf Jolien (j.wiekens@sooog.nl).
Gym groep 7 en 8
Met ingang van week 6 (6 februari t/m 24 april) zullen de leerlingen van groep 7 en 8 gymles
krijgen op de vrijdag i.p.v. de donderdag. Aangezien de lessen worden gegeven op het Dollard
College, is het belangrijk dat alle kinderen op vrijdag op de fiets naar school komen.

