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 Kalender 
Nieuwe leerlingen 
Groep Zon:     Cailynn. 
 
Groep 3 t/m 8 - Koningsspelen 2018 
Vrijdag 20 april  staan de Koningsspelen op het programma voor 
de groepen 3 t/m 8. Maandag 9 april heeft u hierover reeds een 
e-mail ontvangen. Het draaiboek voor de Koningsspelen, met 
uitgebreide informatie over de invulling van deze dag, is 
nogmaals bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 
  
We gaan vrijdag 20 april met de groepen 3 t/m 8  tegen 9.00 uur 
lopend naar het Marktplein . We moeten daar om 9.45 uur zijn, 
aangezien de Koningsspelen om 10.00 uur van start gaan (zie 
ook het draaiboek welke gemaild is en is bijgevoegd bij deze 
nieuwsbrief). 
 
Tegen 12.45 uur zijn de Koningsspelen afgelopen en lopen we weer terug naar school.  We zijn rond 
13.30 uur weer terug . In principe zijn  alle leerlingen dan vrij  en mogen opgehaald worden of zelfstandig 
naar huis gaan. 
Indien er geen opvang is thuis voor kinderen dan is het mogelijk dat kinderen op school blijven tot 
15.15 uur.  Zou u dit dan indien mogelijk door willen geven aan de desbetreffende leerkracht? 
  
De Koningsspelen kunnen we echter alleen door laten gaan wanneer we voldoende begeleiding 
hebben van een aantal ouders. 
  

Er hebben zich reeds een aantal ouders aangemeld en we 
zijn daarom nu nog op zoek naar 3 enthousiaste ouders. 
Deze ouders krijgen een begeleidende rol tijdens de 
Koningsspelen. Er staan bijvoorbeeld een aantal studenten 
waar we graag wat toezicht op willen. Daarnaast mogen 
deze ouders helpen bij het klaarzetten. Dat betekent wel 
de wekker op tijd zetten. De ouders worden namelijk 
verwacht op  vrijdag 20 april om 8.00 uur  op het 
Marktplein. Tegen 12.45 uur sluiten we de Koningsspelen 
af. De ouders die willen helpen mogen zich aanmelden 
door een mail te sturen naar p.vos@sooog.nl, waarbij u uw 
telefoonnummer 06 vermeldt. De ouders die zich 

aanmelden worden vervolgens via school aangemeld bij de organisatie van de Koningsspelen. 
Daarnaast is er een groepsapp geopend (Bij aanmelding van een ouder wordt er gezorgd dat ouders in 
de desbetreffende groepsapp worden toegevoegd. Dit is wel slim om te doen om bijvoorbeeld een 
afgelasting bij slecht weer snel te kunnen communiceren). 
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Tijdens de koningsspelen zullen de kinderen van De Kleine Dollard gekleed gaan in de  t-shirts van 
school . Aangezien de de kleur van de Koningsspelen oranje is, zouden we het wel heel leuk vinden 
wanneer u uw kind  oranje accessoires  zou willen meegeven/aantrekken (bijvoorbeeld een ketting, 
sjaaltje, pet, hoed, o.i.d.). 
 
Groep Ster/Zon - Schoolreis 
We gaan op  17 mei  naar de 'Drentse Koe' in Ruinerwold. Nadere informatie hierover volgt nog. 
 
WINSCHOTER SCHOOLTHEATER 
Donderdag en vrijdag a.s. speelt het Winschoter Schooltheater voor de leerlingen van de onderbouw 
van de basisscholen hun voorstelling "Oma's Kolderzolder". Deze familievoorstelling is vrijdagavond 
voor iedereen te bezoeken. Kaarten zijn bij de kassa van De Klinker verkrijgbaar. 

 
Groep 5 en 6 - project “Scoor een boek”  
A.s.  vrijdag 13 april  kunnen we deelnemen aan afsluitende 
activiteiten (Sport) in het kader van het project "Scoor een 
boek". Deze sportactiviteiten vinden plaats op de 
voetbalvelden van de voetbalvereniging Scheemda. 
We zoeken nog ouders, die willen rijden van en naar het 
voetbalveld in Scheemda . Vertrek van school om 8.30 uur. 
Terug bij school om ongeveer 10.15 uur. Als U kunt meld dit 
even aan een van de leerkrachten. Meester Kenter, meester 
Dylan, meester Menno of juf Liesbeth. Bij voorbaat dank. 
 

Groep 5 t/m 8 - Wedstrijd Donar bekijken donderdag 19 april gaat helaas niet door 
Op het moment dat we de kaarten voor de wedstrijd van Donar tegen Apollo Amsterdam wilden 
bestellen kregen we te horen dat de wedstrijd verplaatst was naar tweede Paasdag. Dit was voor ons 
niet mogelijk om te realiseren als school. Donar heeft toegezegd uit te gaan zoeken of we in de nabije 
toekomst een andere wedstrijd mogen bezoeken met den groepen 5 t/m 8. We wachten af. 
 
Groep 7 - Theoretisch verkeersexamen VVN 
Donderdag 5 april was het zo ver, de kinderen van groep 7 mochten 
hun theorie-examen van VVN doen. Gelukkig waren er een heleboel 
kinderen blij verrast dat zij hun theorie-examen vorige week al 
hadden gehaald, terwijl zij dachten een oefening te maken. Dit was 
een klein foutje van meester Dilan, maar scheelde uiteraard een 
heleboel stress. 
Wij hadden namelijk de eer om mee te doen met de pilot voor het 
digitale theorie-examen. Het herexamen kon deze zelfde dag ook 
plaatsvinden en wij zijn trots dat iedereen is geslaagd, gefeliciteerd! 
Dit betekent dat alle kinderen nu ook mee mogen doen met het praktijkexamen op de fiets. Het 
praktijkexamen in Winschoten zal plaatsvinden op  vrijdag 25 mei . Wij zoeken nog ouders die mee 
willen helpen bij de controleposten van VVN. Bij interesse, graag aanmelden bij meester Dilan of juf 
Wendy. 

 
GEEF EEN (PRENTEN)BOEK CADEAU!  
Alle kinderen van onze school hebben een boek gekregen. De kinderen van groep 1 t/m 4 kregen 
"Raad eens hoeveel ik van je hou". De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben "Ronja de roverdochter" 
gekregen. Veel leesplezier toegewenst! 
 
Groep 8 - Citotoets 
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag gaat groep 8 de CITO toets maken. Belangrijk 
moment voor de leerlingen van groep 8. 
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Pleinregels 
Graag de aandacht voor de pleinregels en afspraken die gelden: 
Het is NIET toegestaan te fietsen op het plein. Je stapt pas op je fiets zodra buiten het hek bent en 
voorbij de groep wachtende ouders! De afgelopen periode ontvingen we klachten van ouders hierover. 
Het gaat hier om de veiligheid van zowel de kinderen als wachtende ouders. Ook ander rollend 
materiaal is niet toegestaan op het plein denkt u bijvoorbeeld aan een Oxboard. We gaan hier de 
komende periode tot de zomervakantie scherper op toezien en eventueel leerlingen aanspreken op het 
niet naleven van de afspraken en regels die gelden. 
 
Herinnering 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. 
 
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 25 april 2018 
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