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Kalender
Nieuwe leerling
Groep Ster: Yenthe Hoogakker
Oud papier - Opgaveformulier
Wilt u het opgaveformulier voor het oud papier lopen
nog inleveren als u ons wilt helpen? We hebben u
hard nodig!!!
Voor onze school is het enorm belangrijk dat er naast
leerkrachten genoeg vrijwilligers zijn
die 1x of misschien wel vaker oud papier willen lopen.
De opbrengst van het oud papier
gaat naar de kinderen van onze school, om
bijvoorbeeld tablets of speelmaterialen
voor buiten/binnen aan te schaffen.
Kinderboekenweek
Morgenmiddag vanaf 16.30 tot 17.30 uur is de afsluiting van de kinderboekenweek. Samen met uw
kind(eren) kunt u in alle klassen kijken wat er zoal gemaakt is tijdens deze week o.a met kunstenares
Wilma van Linge.
Ook spelen we een woordspel waarmee je een boekenbon kunt winnen. Deze is beschikbaar gesteld
door de firma Bruna uit Winschoten. Ook zal Bruna vertegenwoordigd zijn in onze hal met een
boekenkraam waar u mooie kinderboeken kunt kopen. We hopen dat iedereen een kijkje komt nemen.
Tot donderdag!!

Groep 4 - Fraeylemaborgbezoek
Groep 4 brengt met de erfgoedbus een bezoek aan de Fraeylemaborg in Slochteren. Hier doen wij
mee met het project arm en rijk/ wonen en werken op de borg. Het bezoek staat gepland op woensdag
1 november a.s. van 9.05 - 11.45 uur. Voorafgaand aan het bezoek zal Annet Westrup (educatie
Fraeylemaborg) op 31 oktober een verhaal/foto's en voorwerpen in de klas laten zien.
Voor de begeleiding hebben wij 4 ouders nodig. Wie wil en kan mee! We gaan er met de bus naar toe.
Graag opgeven bij juf Doreen en juf Gineke van groep 4.
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Sparen voor je schoolbieb
Ook dit jaar is deze actie weer bij Bruna. De bonnetjes van de in de periode van de Kinderboekenweek
(4 t/m 15 oktober a.s.) gekochte kinderboeken kunnen gespaard worden. Deze bonnen kun je
inleveren bij juf Harma. Bruna telt deze kassabonnen bij elkaar op. Voor 20% van dit bedrag mag de
school kinderboeken uitzoeken. Vorig jaar hebben we 2 Kerstboeken gekocht, die voor alle kinderen
van school geschikt zijn.
Groep 6 - Instellen school-app
Er was vorige keer iets misgegaan met de app. Om dit goed te krijgen,
zult u in de school-app bij instellingen de pushberichten aanklikken voor
groep 6 en niet meer voor groep 5.
Tip!
Wilt u iets vragen of mededelen aan onze leerkrachten dan kunt u het
beste rechtstreeks met ze mailen. Ons algemene emailadres is hier
namelijk minder geschikt voor!
Dit zijn alle belangrijke adressen:
Jantje Ketelaar
j.ketelaar@sooog.nl
Wendy Dieterman
w.dieterman@sooog.nl
Harma Wegman
h.oomkens@sooog.nl
Gineke Sebens
g.sebens@sooog.nl
Doreen Oostvogel
d.oostvogel@sooog.nl
Sylvia Metselaar
s.metselaar@sooog.nl
Menno Veld
m.veld@sooog.nl
Geert Kenter
g.kenter@sooog.nl
Alie Rona
a.rona@sooog.nl
Koos Hageman
k.hageman@sooog.nl
Lucas Mulder
l.mulder@sooog.nl
Peter Vos
p.vos@sooog.nl
Dilan Cornelisse
d.cornelisse@sooog.nl
Annet Kriessan
a.kriessan@sooog.nl

Zwemvierdaagse
Van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 oktober 2017 wordt in zwembad
“De Watertoren” in Winschoten de Nationale Zwemvierdaagse georganiseerd
door GZVW. Kijk ook op http://gzvw.nl/index.php/2017/09/30/zwemvierdaagse-2017/
Jongerencentrum ‘t Spoor
Woensdag 18 oktober van 14.00 - 16.00 uur is er een Chill Middag voor Groep 6, 7 en 8. Alle
activiteiten zijn te vinden op www.jctspoor.nl en www.facebook.com/jcspoor.
Deze nieuwsbrief kunt u ook in onze school-app vinden en op onze website.
Volgende nieuwsbrief: woensdag 8 november 2017
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