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Nieuwe leerlingen: 
Groep Ster: Stephen Broeren 
 
Groep Ster/Zon - Schoolreis De 
Drentse Koe 
Morgen  donderdag 17 mei  gaan de 
kinderen van groep ster en zon op 
schoolreisje naar de Drentse Koe in 
Ruinerwold. We moeten om half 9 op 
school zijn en de bus vertrekt dan 
om kwart voor 9. We zijn om 15.15 
uur weer terug bij school. In het park 
kunnen de kinderen onbeperkt ranja 
drinken en tussen de middag patat 
en een ijsje. De kinderen mogen een 
tussendoortje meenemen in hun 
rugtas (+ eventueel verschoning). 
Voor vragen kunt u bij de juffen 
terecht. 
 
Groep 5 t/m 8 - Dringende oproep 
avondvierdaagse! 
We zijn dringend op zoek naar ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8 die als contactpersoon of 
begeleider mee willen lopen tijdens de avondvierdaagse. 
Een zevental ouders hebben zich inmiddels aangemeld maar dit 
aantal is niet voldoende. Het is van groot belang dat de 
veiligheid gewaarborgd blijft voor leerlingen tijdens het lopen, 
vandaar nogmaals de oproep: 
 
Mocht u contactpersoon willen zijn voor de aankomende 
avondvierdaagse geef u dan op door te mailen naar 
p.vos@sooog.nl ,  graag met naam en telefoonnummer. De 
avondvierdaagse is van  4 t/m 8 juni.  Naast contactpersonen is 
het uiteraard ook van groot belang dat ouders zich als 
begeleider opgeven. 
 
Groep Ster/Zon - Veilig leren lezen 
Vanaf  24 mei  gaan de kleuters van groep 2 op de donderdagochtenden ongeveer 45 minuten naar juf 
Harma. De kinderen zullen met haar voorbereidende oefeningen van de methode 'Veilig Leren Lezen' 
gaan doen. 
 
Groep 5 - Schoolreis 
Op  maandag 18 juni  gaat groep 5 naar het eiland Borkum. 
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Groep 5 - Musical “De verjaardag van oom Kees” 
Op  donderdag 31 mei  gaat groep 5 de musical “De verjaardag van oom Kees” opvoeren. 
Alle ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen zijn van harte welkom!  
 

 
 
 
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: woensdag 30 mei 2018 
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