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van de leerlingen uit groep 1 t/m 4. Het is
belangrijk om hierbij aanwezig te zijn. Onze
communicatie zal uiteindelijk alleen nog via dit
ouderportaal verlopen. Een aanmeldingsformulier
ontvangt u nog van ons.
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Kinderboek project groep 1/2
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober 2017
heeft onze school meegedaan aan het
Kinderboekenproject van het Ommelander
ziekenhuis. De kinderen van groep 1 en 2 kregen
bezoek van Bianca Antonissen. Tijdens dit bezoek
luisterden de kinderen naar het begin van een
nieuw verhaal. Daarna konden ze op verschillende
manieren meedenken over hoe het verhaal verder
zou kunnen gaan. Dit verhaal is uitgewerkt in een
boek. Om de kinderen te bedanken voor hun
medewerking is het plan om op de binnen-kaft
van dit boek alle voornamen en achternamen van
de kinderen te publiceren. Zo willen ze het boek
voor alle kinderen bijzonder maken. Overigens
zijn wij niet de enige school die meegewerkt heeft
aan dit boek. Uw zoon/dochter krijgt een
formulier mee waarop u toestemming kunt geven
voor dit plan. Indien u geen toestemming geeft
zullen wij dit doorgeven en zal de naam van uw
zoon/dochter niet worden gepubliceerd. Het is
noodzakelijk dat wij alle formulieren terugkrijgen.
Ontvangen wij geen formulier van u retour, dan
gaan wij er vanuit dat u geen toestemming geeft.

Website en schoolapp
De nieuwe website is inmiddels online! We zijn nu
nog druk bezig om de website verder te vullen.
Alle inhoud is gekopieerd vanaf de “oude”
website. Het kan dus zijn dat er nog oude
informatie op staat. Mocht u nog zaken missen of
ziet u fouten, wilt u ons dan informeren?
Daarnaast gaan we werken met een ouderapp
(Mijnschool). Deze is inmiddels gekoppeld aan de
website. Karin en Simon hebben een training
gevolgd om de ouderapp te kunnen beheren.
Voordat wij gaan starten met deze app, willen wij
u hierover informeren. U ontvangt tot die tijd dus
nog geen inloggegevens. Om u te informeren
organiseren we een ouderavond op:
Woensdag 7 maart van 19.00 uur – 19.30 uur
voor de ouders van de leerlingen uit groep 5 t/m
8 en van 19.45 uur – 20.15 uur voor de ouders

Leerlingenraad
Iedereen heeft een uitnodiging gekregen voor een
“Open Podium”. Vanwege te weinig opgave,
moeten we dit helaas annuleren. De kinderen die
zich wel aangemeld hebben, krijgen de
gelegenheid om op woensdag 7 maart om 11.30
uur in de gymzaal hun act uit te voeren. U bent
hierbij van harte welkom!

Jumbo spaaractie
Eerder dit schooljaar hebben we meegedaan aan
de spaaractie van de Jumbo in Oude Pekela. Hier
hebben we een mooi bedrag van € 118,28
opgehaald. Met dit geld hebben we twee dozen
Knex gekocht (zie foto). Wij willen iedereen
nogmaals bedanken die heeft geholpen om dit
mooie bedrag bij elkaar te krijgen!

Theater lessen groep 7/8
Vanaf vrijdag 9 maart krijgt groep 7/8
theaterlessen van Bert op ’t Ende. De lessen
vinden ’s middags plaats van 13.15 uur – 14.00
uur. Er zullen in totaal 5 lessen gegeven worden
en in de laatste les worden de ouders uitgenodigd
om het eindresultaat te bekijken. Hierover wordt
u nog nader geïnformeerd.

Terugblik inloopochtend

Dinsdagochtend 6 februari was de 3e
inloopochtend van dit schooljaar. Er is onder
andere gesproken over:
- schimmel/zwam bij groep 1/2,
- gezamenlijke en schoolbrede projecten (Dalton),
- invalproblemen,
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- website en Mijnschool (aanwezige ouders gaven
aan graag een informatieavond te willen om goed
te kunnen starten met de Mijnschool app),
- open podium.
De volgende inloopavond is op dinsdagavond 10
april van 19.30 uur – 20.30 uur.

Rapportgesprekken
Maandag 19 maart hebben wij weer rapportgesprekken. Wij willen u daarom vragen om bij de
leerkracht aan te geven op welk tijdstip u niet
kunt. Zou u dit voor de voorjaarsvakantie (24
februari) willen doorgeven? Wij kunnen dan na de
vakantie een planning maken en deze aan u
versturen.
U kunt dit rechtstreeks mailen naar de
leerkracht(en) van uw zoon/dochter:
Groep 1/2 Juf Janette: j.de.vries@sooog.nl
Groep 3/4 Juf Karin: k.huberts@sooog.nl
Groep 5/6 Juf Kirsten: k.kruise@sooog.nl
Groep 7/8 heeft de gesprekken al gehad en doet
deze ronde niet mee.

“Beste ouders,
Mijn naam is Jeroen Nieuwenhuisen ik ben 19 jaar
oud en eerstejaars student van de Pedagogische
Academie aan de Hanze Hogeschool. De
komende periode loop ik hier stage in groep 5/6
bij juf Kirsten. Elke donderdag ben zal ik
aanwezig zijn in de klas waar ik kan helpen bij de
uitleg, even nakijken en ik ga ook mee op
schoolreisje! Ook zal ik regelmatig
kleine lesjes geven waarvoor ik word
beoordeeld, dat is weer goed voor
mijn eigen ontwikkeling als meester.
Later dit jaar ga ik ook nog stagelopen in groep 3/4 bij juf Karin.
Hopelijk hebben de kinderen net zo
veel zin in de komende periode als
ik!
Mvg,
Meester Jeroen.”
Wij wensen Dâna en Jeroen veel plezier en
bovenal veel leerzame weken op onze school.

Schoolbibliotheek
Voorleeskampioen
Afgelopen donderdag 15 februari heeft Patrick uit
groep 8 meegedaan aan het voorleeskampioenschap in van Beresteyn. Nadat hij live
geïnterviewd is door Radio Noord was het
tijd om aan een groot publiek voor te
lezen. Dat hij dit fantastisch heeft
gedaan, blijkt wel uit de tweede plaats
die hij heeft veroverd. Als school zijn wij
natuurlijk enorm trots op deze fantastische
prestatie. Goed gedaan Patrick!

Even voorstellen
Momenteel zijn er twee studenten van de PABO
op onze school aan het stagelopen. Zij stellen zich
hieronder kort voor.
“Hallo! Ik ben Dâna en ik ben 19 jaar. Ik doe
de Pabo aan de Hanzehogeschool in Groningen
en ik zit in het eerste leerjaar. Ik heb voor de
Pabo mijn diploma behaald voor
Onderwijsassistent. Ik heb de keuze gemaakt om
door te leren omdat ik later graag zelf voor de klas
wil staan. Ik kom acht weken stage lopen op deze
school in groep 3/4 en daarna 8 weken in groep
5/6. Ik hoop een leuke ervaring te beleven op
deze school en ik heb er ontzettend zin in”!

Zoals bekend hebben wij op school een
bibliotheek met boeken die door de leerlingen
geleend kunnen worden om thuis te lezen. Helaas
neemt het aantal kinderen dat regelmatig boeken
leent af. Dit terwijl lezen zo ontzettend belangrijk
is voor de ontwikkeling. Wij willen het thuis lezen
weer meer gaan stimuleren. De kinderen krijgen
na de voorjaarsvakantie allemaal een
leeslogboekje. Hierin kunnen ze per leenbeurt
stempels verdienen. Bij een volle kaart (10
stempels) mogen ze een kleinigheidje grabbelen
uit de grabbelton.
Het zou ook fijn zijn dat u thuis aandacht
besteedt aan het lenen en lezen van boeken!

Nieuwe leerling
Wij verwelkomen één nieuwe leerling bij ons op
school. Wout Glazenborg gaat in groep 1
beginnen. Van harte welkom Wout en veel
plezier!
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Belangrijke data
Woensdag 21 februari

Vrijdag 23 februari
Maandag 5 maart
Woensdag 7 maart
Maandag 19 maart
Woensdag 21 maart

Meester en
juffendag
(informatie en
uitnodiging volgt
nog)
Start
voorjaarsvakantie
Weer naar school
Informatieavond
over Mijnschool
Rapportgesprekken
Margedag – alle
kinderen vrij

Voorjaarsvakantie
Vrijdag 23 februari begint de voorjaarsvakantie.
Om 15.15 uur sluiten we voor een weekje
vakantie de deuren. Wij wensen iedereen een fijne
vakantie en tot maandag 5 maart!

Het team van odbs Theo
Thijssen wenst u een:
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