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Spaaractie Jumbo
Zoals u wellicht heeft gezien in de Jumbo in
Oude Pekela organiseert Jumbo voor scholen een
spaaractie. Hierover hebben wij u vorige week
gemaild.
Mocht u dus boodschappen doen bij de Jumbo in
Oude Pekela dan hopen wij dat u uw spaarpunten
aan de Theo Thijssen wilt doneren. Dit kan op
school, maar kan ook in de Jumbo winkel van
Oude Pekela.
Wat houdt de actie precies in:
Vanaf 4 oktober 2017 t/m 21 november 2017 kan
er bij Jumbo Supermarkten gespaard worden voor
basisscholen! Samen met familie en vrienden
kunnen jullie sparen voor spel- en leermaterialen
voor onze school. Doen jullie mee? Tijdens de
actieperiode ontvang je bij iedere € 10,- een
schoolpunt met een unieke code bij de deelnemende Jumbo-winkels. Via deze link: Spaaractie
Jumbo kun je heel eenvoudig jouw schoolpunten
toewijzen aan een deelnemende basisschool. Hoe
meer schoolpunten de school van jouw keuze
verzamelt, hoe groter het bedrag dat de school
kan besteden aan spel- en leermaterialen. U kunt
ook de punten meegeven aan uw kind, die deze
dan aan de leerkracht geeft. Dan zorgen wij dat de
punten worden ingevoerd. In ieder geval bedankt
voor uw hulp!
Tussenstand (dinsdag 17 oktober 13.30 uur):

Woensdag 18 oktober krijgen de kinderen van
groep 1/2 een voorstelling (op school) over
Verkeer. Op een spelende manier wordt met
kinderen het verkeer besproken en geoefend (wat
doe je bij een zebrapad, wat zijn verkeerslichten
etc.).

Terugblik 1e inloopochtend
De eerste inloopochtend (dinsdag 10 oktober) is
geweest. Er was een goede opkomst en alles
verliep in een prettige sfeer. Er zijn veel zaken aan
de orde gekomen, een aantal daarvan waren:
- huiswerkaanbod,
- KiVa,
- de informatieavond,
- nieuwe website,
- omgekeerde 10 minutengesprekken,
- de staking van 5 oktober,
- taakbrief/weektaak,
- gebruik van een schoolapp,
- schoolberichten.
Naast dat er veel tips en adviezen zijn gegeven
zijn, was het fijn en prettig dat er de mogelijkheid
was om van ideeën en gedachtes te wisselen
tussen school en ouders. Dit hebben wij als
school als zeer waardevol ervaren en de ouders
die aanwezig waren gaven dit ook aan. Fijn ook
dat ouders aangeven tevreden te zijn over school
en dat hun zoon/dochter met veel plezier naar
school gaat.
Nieuwsgierig geworden? Dinsdagavond 12
december om 19.30 uur hebben we een
inloopavond. U bent daar van harte welkom.

Emailadres school
Momenteel worden er op school twee
emailadressen gebruikt. Het spreekt voor zich dat
dit niet altijd praktisch en handig is. Dat is de
reden waarom er vanaf 1 december 2017 alleen
nog maar wordt gewerkt met het emailadres:
obstheothijssen@sooog.nl. Het hotmail adres zal
vanaf dan niet meer gebruikt en gelezen worden.

Brigadieren
Er is nog een aantal ouders die geen cursus
hebben gevolgd voor het brigadieren. I.v.m.
aansprakelijkheid is het van belang dat iedereen
die aan het brigadieren is, vooraf de cursus heeft
gevolgd. Zonder cursus mag u niet brigadieren.

Heeft u de cursus nog niet gevolgd? Zou u dan zo
vriendelijk willen zijn u te melden bij de leerkracht
van uw zoon/dochter? Dan plannen en
organiseren wij nog een extra bijeenkomst om de
cursus alsnog te volgen.
Daarnaast merken wij (school en ACTT) dat het
brigadieren niet bij alle ouders hoog in het
vaandel staat. Wij willen langs deze weg
benadrukken dat het een gezamenlijk belang is dat
onze en jullie kinderen veilig de oversteek kunnen
maken (niet alleen van het team of de ACTT).
Het is een verantwoordelijkheid van iedereen. We
hebben immers een gezamenlijk belang en dat is
dat alle kinderen veilig de oversteek kunnen
maken. Wij gaan er dan ook vanuit dat alle ouders
zich hiervoor inzetten en de verantwoordelijkheid
voelen, dragen en nemen.

Nieuwe overblijfouder
In een eerder schoolbericht hebben wij u gemeld
dat de groep kinderen die overblijft behoorlijk
groot is. We hebben daarom het verzoek gedaan
om uw zoon/dochter alleen te laten overblijven
als u tussen de middag geen enkel alternatief
heeft. Het is ten slotte een extra service van
school.
Aangezien de groep soms zo groot is, zijn wij op
zoek naar een overblijfouder die kan en wil
ondersteunen bij het overblijven. Indien u
interesse hiervoor heeft dan kunt u contact
opnemen met de leerkracht van uw
zoon/dochter.

Sportiefste klas
Welke klas uit de gemeente Pekela is de
sportiefste klas van 2017? Op vrijdag 20 oktober
2017 strijden de groepen 7 en 8 van alle
basisscholen van de gemeente Pekela om deze
titel in MFC De Binding aan de Sportlaan 4 in
Oude Pekela. De sportiefste klas verkiezing is
speciaal voor de groepen 7 en 8 en bestaat uit
negen spellen. Alle groepen spelen tegelijkertijd
hetzelfde spel en de groep die het spel het beste
speelt krijgt de meeste punten. Het concept komt
van het vroegere spelprogramma ‘Spel zonder
grenzen’.
De klassen gaan onder andere de strijd met elkaar
aan tijdens een Olympische estafette, er wordt
gekeken welke groep het beste kan mikken en
welke klas de meeste kennis heeft over sport. De
klas met uiteindelijk de meeste punten wint een
geheel verzorgd sportief klassenuitje én de
wisselbokaal.
Ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden zijn op vrijdag 20 oktober 2017
vanaf 8.45 uur welkom om de klassen aan te
moedigen.

Lege flessenactie (KiKa)
Afgelopen maandag 16 oktober is de ACTT langs
de klassen geweest om uitleg te geven over de
flessenactie. Alle kinderen hebben een brief met
informatie meegekregen. Vanaf maandag 30
oktober (direct na de herfstvakantie) start de lege
flessenactie. Tot en met vrijdag 10 november kunt
u uw lege flessen inleveren op school. De
opbrengst komt geheel ten goede aan KiKa.

Nationaal schoolontbijt
Woensdag 8 november doen wij mee aan het
Nationaal schoolontbijt. Het belang van een goed
en gevarieerd ontbijt staat dan centraal. Meer
informatie over dit project vindt u via deze link:
Nationaal schoolontbijt.
Wij vragen u om deze dag uw zoon/dochter een
bord, beker en bestek mee te geven. Graag in een
plastic tasje voorzien van naam.

Leerlingenraad
We zijn weer bezig met het opzetten van de
leerlingenraad. Net als vorig jaar kunnen de
leerlingen van groep 5 t/m 8 zich opgeven voor
de leerlingenraad. Per groep nemen er uiteindelijk
twee leerlingen zitting in de leerlingenraad. Zijn er
meerdere leerlingen dan beschikbare plaatsen?
Dan worden er verkiezingen gehouden. De
leerlingen mogen via een kiesbrief op de
aangemelde leerlingen stemmen. De kinderen die
zich verkiesbaar hebben gesteld zullen dus ook
campagne moeten voeren.
Ongeveer 1x in de 6 weken wordt er vergadert
o.l.v. Janna de Boer (moeder van Ivo uit groep 7
en Eva uit groep 6). Meester Simon en juf Janette
zullen elkaar afwisselen en één van beide zal ook
aanwezig zijn.
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De onderwerpen voor de vergadering kunnen
worden ingebracht door de leden van de
leerlingenraad, de leerkrachten, maar ook
leerlingen of ouders kunnen suggesties aandragen
door middel van een ideeënbus. Mogelijke
onderwerpen zijn: het plein, creatieve vakken,
goede doelen/acties, traktaties, aankleding school,
thema project enz.
Verslagen van de vergadering worden afwisselend
door de leden van de leerlingenraad gemaakt en
staan op de website onder 'Leerlingen'. De
voorstellen van de leerlingenraad worden serieus
genomen en wegen mee in de definitieve
besluitvorming door het team.

Herfstvakantie
Vrijdag 20 oktober begint de herfstvakantie. Om
15.15 uur sluiten we voor een weekje vakantie de
deuren. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en
tot maandag 30 oktober!

Verhuizing
In verband met een verhuizing nemen we
afscheid van twee van onze leerlingen. Lauren en
Romee zijn verhuisd en zullen niet meer bij ons
op school komen.
We wensen Lauren en Romee veel plezier en
succes op de nieuwe school.

Belangrijke data
Vrijdag 20 oktober

Vrijdag 20 oktober
Maandag 30 oktober
Maandag 30 oktober

Woensdag 8 november
Woensdag 22 november

Sportiefste klas
verkiezing voor
groep 7/8 (sporthal
Oude Pekela)
Start herfstvakantie
(t/m zondag 29
oktober)
Einde
herfstvakantie
(weer naar school)
Start lege
flessenactie voor
KiKa (t/m 10
november)
Nationaal
schoolontbijt
Start actie verkoop
vogelvoederpakketten (t/m
1 december)
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