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Nieuwsbrief: oktober 2014
Agenda
1 oktober
2 oktober
9 oktober
10 oktober
11 t/m 19 oktober
20 en 21 oktober
28 en 29 oktober

Start kinderboekenweek
Oud papier
Theaterbezoek groep 1 t/m 4
Boekenbal (afsluiting kinderboekenweek)
Herfstvakantie
Bibliotheekintroductie groep 1 en 2
GGD-bezoek groep 2

Vooruitblik
5 november
5 november
6 november
7 november
11 november
18 november

GGD-bezoek groep 2
Bezorgen bestellingen Kinderpostzegels
Oud papier
GGD-bezoek groep 7
Sint Maarten
Margedag (alle kinderen vrij)

Stagiaires:
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld loopt er ook dit jaar weer een aantal stagiaires bij
ons op school. Uiteraard zijn wij erg blij met deze extra handen in de klas. Daarnaast vinden wij
het ook belangrijk dat wij onze verantwoordelijkheid nemen in het opleiden van onze
toekomstige collega’s. In deze nieuwsbrief stellen zij zich kort voor.
Juf Marlinde:
Hallo, mijn naam is Marlinde Mensen. Ik ben 21 jaar en woon in Kopstukken. Ik ben vierdejaars
student van de Hanze Hogeschool in Groningen. De opleiding die ik daar volg is de pabo. Van
september tot januari loop ik stage in groep 5/6, mijn eindstage. In deze periode van 15 weken
zal ik ’s maandags de lessen voorbereiden, op dinsdag t/m donderdag de lessen
verzorgen en vrijdags werk ik aan mijn onderzoek. Ik heb er heel veel zin in en kijk
uit naar een leuke en leerzame tijd!
Juf Rowena:
Hallo, mijn naam is Rowena Erents. Ik ben 18 jaar oud en woon in Oude
Pekela. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op de Campus in
Winschoten. Ik zit in het derde leerjaar. Één van mijn hobby’s is voetballen.
Ik voetbal zelf graag en ik geef ook training bij V.V. Noordster in Oude
Pekela. Ik loop stage in groep 3 & 4.
Juf Roos:
Wellicht heeft u van uw zoon of dochter al het een en ander gehoord over een ‘nieuwe juf’ in de
klas. Ik zal mezelf ik het kort even voorstellen. Mijn naam is Roos Deuling, 20 jaar en woon in

Stadskanaal. Ik ben nu tweedejaarsstudent van de Hanze Hogeschool te Groningen. Mijn hobby
is dwarsfluiten, dit doe ik al 12 jaar met veel plezier. Ik heb samen met mijn zus, die ook
dwarsfluit speelt, al aan diverse concerten meegewerkt waarin we samen hebben opgetreden met
een orkest en / of koor of als solisten. Dit jaar loop ik het eerste half jaar stage in groep 3, elke
dinsdag bij Juf Kratia, en het tweede half jaar vervolg ik in de bovenbouw. In de dagen dat ik nu
al stage heb gelopen, heb ik ervaren dat groep 3 een hele leuke groep is om mee samen te werken.
Ik hoop dat de leerlingen het ook zo ervaren met mijn aanwezigheid en dat we een leuke tijd
hebben samen in de klas. Groetjes, Roos Deuling
Informatiekaart:
Elk gezin heeft inmiddels de informatiekaart gekregen. Hierop staan alle
belangrijke data voor dit schooljaar. Dankzij een oplettende ouder kwamen wij er
achter dat er toch een foutje in is geslopen. Het schoolvoetbal is niet op 25 april
maar op woensdag 15 april. Onze excuses voor deze vergissing.
Digitale nieuwsbrief:
Dit schooljaar willen 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.
Bezoek GGD in groep 2:
Op 5 november a.s. komt de GGD op school en ziet alle leerlingen van groep 2. Anders dan
voorafgaande jaren, komen de ouders niet meer standaard mee met hun zoon/dochter. De
leerlingen worden gemeten, gewogen en de oren en de ogen worden getest. Mochten hier
bijzonderheden uit voortvloeien, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek.
Korfbaltoernooi:
Korfbal groep 8. Het was op een woensdag 17-09-2014. We speelden met
11 mensen. We moesten kwart voor 2 onze eerste wedstrijd spelen tegen
de Feiko Klok. Die hebben we gewonnen met 2-0. Daarna moesten we
tegen groen van prinsteren. Die hebben we verloren met 1-0. De volgende
wedstrijd was tegen de Linde. Die hebben we gewonnen met 1-0. De
laatste wedstrijd moesten we tegen de 7 sprong. En die hebben we
gewonnen met 2-0. We zijn 3e geworden van de
8. En met doelen heeft Iris een taart gewonnen
die we de volgende dag hebben opgegeten met het korfbalteam.
Mmm!!!! Het was een leuke dag.
Mila en Patrick

Materiaal voor de keuzevakken:
In een extra nieuwsbericht vroegen wij naar keukenmaterialen die u thuis niet meer gebruikt en
wij op school zouden kunnen gebruiken voor de keuzevakken. Jammer genoeg is hier niet veel
reactie op gekomen dus nogmaals aan u de vraag: heeft u thuis nog iets liggen wat u niet
meer gebruikt dan kunt u ons daar zeer blij mee maken! Te denken valt aan
garde, bakblik, bakfiguren, spatel, bestek, beslagkom, vergiet, deegroller, placemat,
borden, soeplepel, onderzetter, weegschaal etc. U kunt het afgeven bij de conciërge of meegeven
aan uw kind. Alvast hartelijk bedankt!

Start keuzevakken:
Vorige week zijn we weer begonnen met de keuzevakken. Dit blok worden er 9 verschillende
activiteiten aangeboden, waaronder pizza’s maken, een masker maken en google sketch up. Ook
zijn er twee moeders die ieder een activiteit verzorgen: koken en borduren, super!
De kinderen zijn erg enthousiast en lijken veel plezier te hebben tijdens de activiteiten. Hieronder
heeft een aantal kinderen hun ervaringen tot nu toe opgeschreven.
Dionne uit groep 7 (maskers maken)
We maken van papier mache hele mooie
maskers. Je mag zelf weten hoe die er uit
komt te zien. Het leukste aan maskers
maken vind ik dat het er heel leuk uit
komt te zien en dat je hem helemaal mag
beschilderen. Ik vind het dus leuk!

Judith uit groep 7(maskers maken)
Je maakt allemaal krantenknipsels. Dan plak
je ze op een ballon. Je moet wel een dikke
laag op doen en dan laten drogen. Dan nog
ogen, neus en een mond knippen en klaar.

Dierendiploma geschreven door Jeffrey en Bram groep 8
Dierendiploma is een onderdeel van keuzevakken. Je leert dingen over
dieren zoals: honden, vissen, katten, konijnen noem maar op. Je leert over
verschillende rassen zoals: honden, katten konijnen enz. Je gaat een
aquarium of een dier knutselen, de een na laatste of laatste les mag je
misschien ook een dier meenemen sowieso krijg je een dierendiploma.
Het is heel leuk en interessant!!!!
Pasta en rijst geschreven door Debby en Tim uit groep 5 en 6
We hebben met pasta en rijst gewerkt. We moesten rijst of pasta in een bakje doen met ecoline en
dan even schudden. Dan met een lepel of een vork op een papiertje scheppen en als het
opgedroogd was dan kon je het op je tekening leggen en dan kon je zien of je nog meer rijst of
pasta moest hebben. Daarna moest je je tekening over tekenen op dik karton en als je je tekening
op dik karton klaar had dan mocht je je rijst of pasta op je karton plakken. En het was heel leuk
om te doen!!!!

