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Download onze GRATIS app en blijf op de hoogte van 
al het schoolnieuws! 

 
 

 
MijnSchool-app/ ouderportaal MijnSchool 
Sinds maandag 17 september hebben wij als 
team het ouderportaal van MijnSchool en de 
MijnSchool-app in gebruik genomen. 
Op donderdag 13 september heeft u een 
e-mail ontvangen waarin de link staat om uw 
account voor dit ouderportaal te activeren. 
Ook heeft u op deze datum via e-mail een 
bericht ontvangen van Peter Vos (vanuit 
Parnassys) over MijnSchool. Deze e-mail 
bevatte o.a. een welkomstbrief over het 
ouderportaal / de app en een handleiding voor 
ouders (hoe het ouderportaal werkt). Ook is er 
een instructie bijgevoegd hoe de app op de 
telefoon (voor zowel Apple als Android) 
geïnstalleerd dient te worden. 
 
Tot op heden heeft nog niet iedereen het ouderportaal geactiveerd. Het is wel van belang dat u als 
ouder dit portaal gaat activeren, de 'oude' schoolapp wordt vanaf heden niet meer gebruikt. 
 
Via het ouderportaal zullen we u namelijk op de hoogte houden van al het schoolnieuws (o.a. het 
laatste nieuws uit de groepen, maar ook uitnodigingen voor oudergesprekken).Verder kunt u er 
wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld extra telefoonnummers (noodnummers) of een ander adres bij 
verhuizing. 
Dit ouderportaal is op elk device te openen / te downloaden (mobiele telefoon, i-pad, tablet, computer, 
laptop, etc.). Mocht u hulp nodig hebben bij het installeren van het ouderportaal, neemt u dan even 
contact op met juf Wendy ( w.dieterman@sooog.nl ). 
 

 
Juf Sylvia Grijze 
Ik wil mijzelf nog even kort aan jullie voorstellen. Sommige ouders 
kennen mij al of heb ik al de hand geschud. Mijn naam is Sylvia 
Grijze-Goemans. Ik ben sinds 2004 werkzaam voor SOOOG. De 
afgelopen 3 jaren werkte ik in Oude Pekela op de Hendrik 
Westerschool en daarvoor werkte ik 8 jaren in Wedde op De 
Vlonder. Lang geleden heb ik zelfs al hier, op De Kleine Dollard 
gewerkt! 
Ik woon met mijn man Luuk en onze 2 dochters vlakbij de school. Ik 
ga samen met juf Wendy groep 7 draaien. Wij hebben er zin in! 
Hopelijk tot gauw ziens! 
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Ouderhulpbrief 
Als school vinden we het belangrijk om u te betrekken bij de gang van zaken op 
school. We kunnen altijd extra hulp en nieuwe ideeën gebruiken. Binnenkort krijgt u weer een 
uitnodiging waar u op aan kunt geven waar u ons dit schooljaar bij wil helpen. U kunt de ingevulde brief 
bij de leerkracht van uw kind inleveren. 
 
U bent uiteraard  niets verplicht  als u iets aankruist, maar de leerkrachten weten dan dat ze u kunnen 
benaderen. Als u vragen heeft horen we dit graag. Alvast bedankt! 
 
EU-Schoolfruitprogramma 
Wij gaan met de hele school meedoen aan het project "EU-Schoolfruit- en groente". 
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende 
basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 stuks groente en fruit voor alle leerlingen. 
En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie. 
Het programma start in november. Via het ouderportaal wordt u geïnformeerd over o.a. de start en 
verdere invulling van het programma. Op welke dagen de kinderen bijvoorbeeld fruit krijgen en dus niet 
zelf iets mee hoeven te nemen naar school. 
 

 
 
Stagiaires 
Hieronder ziet u welke stagiaires dit schooljaar bij ons op school zijn: 

 
 
Groep 7 - E-waste race!!! 
Vanaf  maandag 17 september t/m vrijdag 12 oktober  doen de kinderen van groep 7 mee met de 
e-waste race. Ze proberen tijdens deze 4 weken zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen bij 
familie, vrienden en omwonenden van school. Door deze race leren de kinderen spelenderwijs over 
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e-waste (elektronisch afval), de groeiende grondstoffenschaarste en recyclen. 
Dit doen de kinderen samen (of beter gezegd:  in competitie met ) 9 andere scholen uit de omgeving. 
 
Hoe meer e-waste er wordt ingezameld, hoe meer punten de kinderen verdienen. De groep die de 
meeste punten verzamelt (en dus het meeste elektronisch afval inzamelt) maakt kans op een prachtige 
hoofdprijs: een geheel verzorgd schoolreisje naar NEMO Science Museum in Amsterdam. 
 
U begrijpt, dit wil groep 7 héél graag winnen!! Ze zijn dan (ook al is de wedstrijd nog niet helemaal echt 
van start gegaan), al actief begonnen met het inzamelen van elektronisch afval. We hopen dat ook de 
kinderen, ouders, bekenden van andere groepen ons willen helpen om deze wedstrijd te winnen. Onze 
vraag is dan ook of u elektronisch afval heeft. Indien ja, zou u dat dan bij ons willen inleveren, of als u 
daar niet zelf toe in staat bent, zou u dat willen aangeven, dan wordt het door de kinderen van groep 7 
bij u opgehaald. 
 
Om welk elektronisch afval gaat het? 
Het gaat om al het elektronisch afval (iets waar een stekker aan zit of waar batterijen in kunnen, maar 
ook kabels). Wel moet het qua formaat in principe op de tafels van de kinderen kunnen staan, dus 
koelkasten of wasmachines zijn niet toegestaan. 
Ook kunt u denken aan bijv. babyspeelgoed waar batterijen in kunnen, computers, (mobiele) telefoons, 
verlengkabels, stekkerdozen, opladers, etc. 
 
Waar kan ik het e-waste inleveren? 
Op school komt een aparte plek waar het e-waste verzameld wordt voordat het geregistreerd wordt. Al 
het afval dat verzameld wordt moet nl. (online) door de kinderen geregistreerd worden, voor ze het in 
de container gooien. Het is dus van belang dat u zelf geen afval in de container gaat gooien! 
Waar het elektronisch afval precies verzameld/ingeleverd kan worden, zal vanaf maandag de 17e 
bekend worden 
gemaakt. 
 
Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u altijd 
contact opnemen met juf 
Sylvia of juf Wendy. 
 
Meer informatie over 
deze e-waste race vindt 
u op   www.ewasterace.nl . 
Daar kunt u, indien gewenst, ook online een afspraak maken wanneer de kinderen het elektronisch 
afval bij u komen ophalen. Het is dan wel van belang dat u onze school kiest! 
 
We hopen op een heleboel elektronisch afval!! 
 
  

  
Jongerencentrum ‘t Spoor 
Alle activiteiten zijn te vinden op  http://jctspoor.nl  en  www.facebook.com/jcspoor . 
Het is echt super leuk! 
 
 
 
 
 
 

 
Deze nieuwsbrief kunt u ook in onze school-app vinden en op onze website. 
Volgende nieuwsbrief: donderdag 11 oktober 2018. 
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