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Nieuwe leerlingen 
Groep Zon: Sofie Klein 
Groep Ster: Maud Seidel, Romaissa en Delila Allach,  Annamaria Lubenova Borisova, Jennifer 
Westerhof 
Groep 7: Julian de Groot 
 
Groep Ster en Zon - Gymnastiek 
Vanaf  woensdag 12 september  is meester Sven weer voor de kinderen uit groep 1 en de 
middengroep van 10.00- 10.45 uur. Dit worden dan 20 lessen op een woensdag. 
 
Groep Ster en Zon - Start 
We zijn het schooljaar begonnen met het thema Start. In dit thema stellen we de letter "S" centraal. En 
met Vreedzame school hebben we een begin gemaakt met de school- en omgangsregels.

 
 
Groep 4 - Leeshulp! 
Groep 4 zoekt voor de dinsdag en woensdag van 8:30 uur tot 9:00 uur leeshulp om een klein groepje te 
begeleiden.  
 
Groep Ster en Zon - Stagiaires 
In  groep Zon  zijn de volgende stagiaires actief:  
Op  maandag en dinsdag : Anika en op de  maandag  : Sanne.  
Zij doen de opleiding onderwijsassistent aan het Alpha college.  
Op de  donderdag : Sarina 
 
In  groep Ster :  
Op  maandag en dinsdag : Kimberley (ook onderwijsassistent aan het Alpha college). 
Op de  woensdag : Sarina 
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Stage Pabo student 
De komende periode zal Britt Kingma stage gaan lopen bij meester Lucas. Wanneer Britt zelf de 
gymlessen gaat geven (onder toezicht van meester Lucas) kan het zijn dat haar lessen worden gefilmd. 
Dit is puur en alleen ten behoeve van haar eigen ontwikkeling en studie. De opnamen worden niet 
verder verspreid. Indien u bezwaar heeft dat uw kind eventueel gefilmd wordt verzoek ik u een mail te 
sturen naar  p.vos@sooog.nl . 
 
Even voorstellen… 
 
Hallo, 
  
Ik ben Nicolette Boneschansker en sinds dit schooljaar onderwijsassistent van de groepen: 
Zon, Ster, groep 3 & groep 4. 
Na een tijdje gewerkt te hebben in de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking en 
gedragsproblemen, ben ik nu gelukkig weer aan het werk als onderwijsassistent en vind dit een 
superleuke uitdaging. 
Samen met de juffen en natuurlijk de kinderen, hoop ik er een heel leerzaam en leuk schooljaar van te 
maken. 
  
Groeten, 
Nicolette 
 
Groep 1 t/m 8 - 10 minuten gesprek 
Op  dinsdag 18 september  en  donderdag 20 september  zijn de 10 minuten gesprekken. Wilt u het 
reeds meegeven opgaveformulier uiterlijk  vrijdag 14 september  bij de leerkracht inleveren? 
 
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 
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 

2  van 4  

mailto:p.vos@sooog.nl


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!! 
 
 

  
  
Aanscherpen afspraken 
 
Beste ouders, 
 
Bij het begin van het nieuwe (school)jaar is het altijd goed om bestaande regels en afspraken aan te 
scherpen, dan wel te herhalen. 
 
Inloop: 
’s Ochtends gaat de eerste bel om  8.20 uur  en ’s middags gaat de eerste bel om  13.05 uur.  Vanaf dat 
moment mogen de kinderen er voor kiezen om nog even buiten te blijven spelen of alvast naar binnen 
te gaan.  Iedereen blijft dus buiten tot de eerste bel is gegaan . Als kinderen ervoor kiezen om naar 
binnen te gaan, hebben we de afspraak dat ze in de klassen op hun plaats gaan zitten en rustig iets 
voor zichzelf gaan doen totdat de les begint. ‘s Ochtends gaat de tweede bel om 8.30 uur, dan 
beginnen de lessen. Dit is ‘s middags om 13.15 uur. 
 
We vinden het prima als ouders hun kind naar de groep brengen, maar niet voor 8.20 uur.  Ook ouders 
blijven tot 8.20 uur buiten . We verzoeken u om bij de groep vlot afscheid te nemen, zodat de lessen 
ook echt kunnen beginnen om half negen en kwart over één. Tussen de middag mogen de kinderen 
vanaf 13:00 uur op het plein spelen. 
Bij slecht weer hoeven de leerlingen niet buiten te wachten, maar kunnen vanaf 8.20 uur of ’s middags 
vanaf 13.05 uur naar binnen.  
 
Bij het ophalen van de kinderen om 12.00 uur (op woensdag om 12.15 uur) en 15.15 uur verzoeken we 
u  buiten  te wachten tot de kinderen naar buiten komen. Op die manier kunnen de leerkrachten rustig 
de dag afsluiten met de kinderen. Bij  slecht weer  kunt u eventueel in de hal wachten. 
 
Heeft u voor of na schooltijd een reden om de leerkracht kort te willen spreken, dan kan dat, bij 
voorkeur na 8.20 uur. Mocht u de leerkracht uitvoeriger willen spreken, maak dan een afspraak. 
 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid: 
Op school zijn wij structureel bezig met het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen. In alle 
groepen moeten de leerlingen zelfstandig leren werken, zodat de leerkracht tijd heeft om leerlingen 
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alleen of in groepjes te kunnen helpen.  
 
Vanuit het concept ”’Vreedzame school” worden er de komende weken weer nieuwe mediatoren 
aangesteld om eventuele onenigheid tussen leerlingen zelf op te lossen.  
 
Een ander onderwerp is de zelfredzaamheid van de leerlingen. 
Wij vinden dat de leerlingen in staat moeten zijn om zelf te zorgen voor hun jassen, luizenzakken, 
tassen, broodtrommels enz. Vanzelfsprekend hebben de jongste leerlingen in groep 1/2 hier nog steun 
van de ouders bij nodig en leren dit (sneller dan we denken……) gaandeweg. De oudere leerlingen 
kunnen het zelf. Bij de middenbouw zien we echter nog vaak dat ouders/verzorgers (te) veel doen voor 
de kinderen. Daarom graag uw medewerking bij de inloop: laat de leerlingen (ook in de middenbouw…) 
zoveel mogelijk hun jassen en tassen zelf ophangen / opruimen. 
Vanaf groep 4 zijn de kinderen prima in staat om zelfstandig de school binnen te gaan, zonder dat ze 
hierbij begeleid worden door hun ouders. 
 

 
 
 
Jongerencentrum ‘t Spoor 
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: donderdag 27 september 2018. 
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