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Noordelijke staking basisonderwijs op 14 februari
Onze school is deze dag gesloten!!
Nieuwe leerlingen
Groep Zon: Lieke Bakker, Hassan Sarhar
Groep 5: Yarmin Pluim
Groep Zon en Ster - Voorstelling Ubbo Emmius College
Op maandag 22 januari hebben de leerlingen van groep Ster en Zon een voorstelling gezien, gemaakt
door scholieren van het Ubbo Emmius College. De voorstelling sprak onze kinderen erg aan en ze
hebben ervan genoten.
Kalender
Groep Zon en Ster - Bibliotheek
Donderdag 1 februari gaan de kinderen van groep Zon
en Ster naar de bibliotheek in Winschoten. Ze worden
daar voorgelezen en gaan in groepjes een speurtocht met
opdrachtjes doen.
Rapportbesprekingen
De komende rapportbesprekingen zijn gepland op
donderdag 15 februari en maandag 19 februari. U krijgt
hier nog een uitnodiging van.
Groep 1 t/m 8 - Rapporten
Wilt u het rapport van uw kind nog inleveren bij de
leerkracht als u dit nog niet heeft gedaan? Bedankt!
Schoolsparen
Een groot aantal ouders heeft inmiddels het bedrag voor
het schoolsparen overgemaakt. Toch zijn er ook nog
ouders die nog niet betaald hebben. De activiteiten van Sint en Kerst en de schoolreizen worden hier
o.a. van betaald. Nogmaals de oproep voor ouders die het bedrag voor het schoolsparen nog niet
hebben overgemaakt.
Zou u het bedrag voor uw kind(eren) zo spoedig mogelijk willen overmaken op rekeningnummer:
NL94ABNA062.96.15.004 t.n.v. Stichting Joepie. De bedragen staan vermeld in de school-app.
Download onze school-app!
Download nu onze gratis app en blijf op de hoogte van al het schoolnieuws. Deze app is beschikbaar
voor zowel Android als Iphone. We zouden het heel prettig vinden als iedereen, die in het bezit is van
een smartphone of tablet, de app zou gaan downloaden. Communiceren via deze app gaat veel sneller
en directer dan via de andere kanalen en daar hebben we allemaal profijt van. Bedankt!
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Kinderloop Oldambt
Op 2 en 3 juni wordt er een SamenLoop voor Hoop, SLvH, gehouden in het Oldambt.
Een SLvH is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. Daarbij wisselen teamleden elkaar af op een
parcours om de Wilgenborg in de Blauwe Stad, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.
Onder het motto Beleven, Meeleven en Doorleven maken we tijdens de SLvH samen een vuist tegen
kanker.
Eén van de sleutelwoorden bij de SLvH is saamhorigheid. Samen in actie, samen de schouders
eronder zetten en samen geld inzamelen voor onderzoek tegen kanker.
Daarom is er naast de SLvH 24 uurs loop een speciale Kinderloop
op zondag 3 juni voor alle basisschoolleerlingen van 13.00 tot 13.24
uur rondom de Wilgenborg bij de Blauwe Stad.
Kinderen lopen in tegenstelling tot de volwassenen geen 24 uur
maar 24 minuten.
De kleur paars hoort bij de SamenLoop voor Hoop, daarom krijgt
iedere deelnemer een paars T-shirt om in te wandelen, dit geldt
natuurlijk ook voor de kinderen.
Het is de bedoeling dat kinderen zich laten sponsoren door
bijvoorbeeld opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren en andere
vrienden en bekenden. Ze kunnen klusjes doen, zoals lege flessen inzamelen of oud papier ophalen.
Het inschrijfgeld is 2 euro.
Het zou mooi zijn als alle kinderen uit het Oldambt op één of andere manier hun bijdrage gaan leveren.
Kijk op https://sites.google.com/site/aanmeldenkinderloopoldambt/home voor meer informatie.
Jongerencentrum ‘t Spoor
Woensdag 31 januari van 14.00 - 16.00 uur is er een Chill Middag voor Groep 6, 7 en 8. Alle
activiteiten zijn te vinden op http://jctspoor.nl en www.facebook.com/jcspoor.
Deze nieuwsbrief kunt u ook in onze school-app vinden en op onze website.
Volgende nieuwsbrief: woensdag 14 februari 2018
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