wordt gespeeld in mix teams (jongens en meiden
door elkaar). Het is wel een vereiste dat er
minimaal 2 meisjes in het veld staan. Supporters
zijn natuurlijk van harte welkom.
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Verzakking vloer kleuters
Via de mail bent u afgelopen weken regelmatig
geïnformeerd over het plan van aanpak en de
stand van zaken van de schimmel/zwam die in
het lokaal van groep 1/2 is aangetroffen. De
eerste maatregelen zijn in de kerstvakantie
genomen. Het is nu wachten op de
vervolgstappen. Zodra wij hierover meer
informatie hebben, zullen wij u hierover
informeren.

Kies je sport 2018
Alle kinderen in de leeftijd van 2 ½ - 12 jaar uit de
gemeente Pekela worden uitgenodigd om deel te
nemen aan het project ‘Kies je Sport’. Dinsdag 16
januari heeft uw kind het programmaboekje ‘Kies
je Sport’ meegekregen. In de begeleidende brief
(die uw zoon/dochter ook mee heeft gekregen)
kunt u lezen hoe u uw zoon of dochter kunt
inschrijven.

Succes
Na de kerstvakantie starten Bryce (groep 5),
Montana (groep 7) en Denver (groep 8) op een
andere school in Stadskanaal. Wij willen hen veel
plezier en succes wensen op deze school!

Website en schoolapp
Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de
nieuwe website. Hij gaat bijna “de lucht in”.
Daarnaast gaan we werken met een ouderapp.
Deze wordt gekoppeld aan de website. Om alles
goed te laten functioneren moeten er nog een
aantal zaken ingesteld en georganiseerd worden.
Zodra de website en de schoolapp online gaat,
ontvangt u nadere informatie over hoe u de app
kunt gaan gebruiken.

Belangrijke data
Woensdag 24 januari 2018
Dinsdag 6 februari 2018
Woensdag 14 februari 2018

Margedag groep 1/2
Woensdag 14 februari 2018 zijn de kleuters vrij.
Er wordt dan een grote onderbouwdag
georganiseerd waar alle leerkrachten van de
groepen 1 en 2 van onze stichting naartoe gaan.

Voorleesfestival
In een extra bijlage ontvangt u bij dit
schoolbericht een flyer over een voorleesfestival.

Floorballtoernooi
Op woensdagochtend 24 januari organiseert
sportteam Pekela wederom het Floorballtoernooi
voor groep 5 en 6 van alle basisscholen in de
gemeente Pekela. Het toernooi zal plaatsvinden
van 09.00 uur tot ongeveer 12.15 uur in sporthal
de Spil te Nieuwe Pekela. Er wordt 5 tegen 5
gespeeld. Het minimale aantal leerlingen in een
team is 6 (uiteraard mogen dit er meer zijn). Er
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Floorballtoernooi
groep 5/6 in De
Spil
Inloopochtend
(08.30 uur – 09.30
uur)
Groep 1/2 vrij

