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Nieuwe leerlingen 
Groep Zon: Ruben Meinders en Nasim Alabed 
 
Schaaktoernooi 
Vandaag  (woensdag 4 juli) is er een schaaktoernooi 
bij ons op school. Het begint om  13.00 uur  en is om 
ongeveer  15.00 uur  afgelopen. We wensen de 
deelnemers veel plezier en succes! 
 
Groep 6 en 7 - Kamp Ellertshaar 
We zijn vorige week op schoolkamp geweest naar 
Ellertshaar. Het weer was redelijk buiig, maar ondanks 
dat hebben we ons prima vermaakt. Ouders, die 
hebben gereden en/of als begeleiding zijn mee 
geweest willen we langs deze weg nogmaals 
vriendelijk bedanken. 
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Groep Ster/Zon - Beweegdiploma 
Groep 1 is alweer een poosje met gymmeester Sven aan het oefenen voor het beweegdiploma. 
Op  16 juli om 8.30 uur  is de laatste gymles en hierbij mogen de ouders van groep 1 komen kijken wat 
de kinderen geleerd hebben. Ze krijgen na afloop van de les het beweegdiploma uitgereikt. 
 
Flashmob 
Alle ouders/verzorgers en andere betrokkenen zijn uitgenodigd om de 'Flashmob' te komen bekijken op 
donderdag 19 juli om 13.45 uur.  Alle leerlingen van school geven dan op het grote plein een 
dansvoorstelling als afscheid van groep 8. We hopen op uw komst! 
 
 
 

 

 
Overzicht van de laatste schoolweek schooljaar 2017-2018 

 
 
Maandag 16 juli : Gewone schooldag met normale schooltijden. 
 
 ‘s avonds de afscheidsavond groep 8 musical en BBQ voor groep 8. 
 
Dinsdag 17 juli : Gewone schooldag met normale schooltijden.  
 
Laatste overblijfdag dit schooljaar . 
 
Wisselochtend  
Leerlingen gaan naar het lokaal waar ze komend schooljaar in komen te zitten en maken kennis met de 
leerkracht. De leerlingen van groep 8 komen om 10.15 uur op school. 
 
Leerlingen krijgen de schoolkrant en het rapport mee. 
 
Woensdag 18 juli : Gewone schooldag groep 1 t/m 7. De leerlingen van groep 8 zijn vrij. 
 
Leerlingen nemen een extra plastic tas mee naar school zodat de gemaakte werkjes meegenomen 
kunnen worden.  
 
Donderdag  19 juli : Schooltijd is aangepast i.v.m. “laatste schooldag”. De leerlingen moeten om  9.30 
uur op school  zijn. Ze zijn deze donderdag  om 14.00 uur vrij .  
Alle leerlingen van school krijgen een dansworkshop gedurende deze dag. Om 14.00 uur sluiten we af 
op het schoolplein met een 'Flashmob' (dans) voor alle ouders en nemen we op deze manier afscheid 
van groep 8. Daarnaast zijn er spelletjes en komt er een springkussen. 
 
Vrijdag 20 juli : Schooltijd is aangepast.  Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij . 
 
Groep 8 is vrij de hele dag. Leerlingen van groep 3 t/m 7 mogen een spelletje meenemen naar school 
(geen tablets of mobiele telefoon). 
 

 
 
 

2  van 4  



 
Formatie 
Op 3 juli is er een mail naar alle ouders  gestuurd met daarin extra toelichting over de formatie.  

 
Oud papier 
Mocht u in het nieuwe schooljaar willen helpen met het ophalen van oud papier dan kunt u dit alvast 
doorgeven aan Peter Vos. Vele handen maken licht werk!! De opbrengsten van het oud papier leveren 
de school veel geld op. Deze inkomsten worden weer gebruikt voor de leerlingen! En...hierdoor kunnen 
we ervoor blijven zorgen dat de kosten voor de ouderbijdrage laag blijven. Alvast bedankt! 
 
Nieuwe ouders voor de MR! 
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar 2 enthousiaste ouders!  
Met ingang van het nieuwe schooljaar stoppen twee van onze ouders, omdat hun kinderen naar het 
voortgezet onderwijs gaan. Dat betekent dat we op zoek zijn naar nieuwe kandidaten voor de 
oudergeleding van de MR. 
 
U kunt zich hiervoor als ouder/verzorger aanmelden. Het is 
leuk en boeiend om als MR-lid betrokken te zijn bij de school. 
De thema’s zijn zeer divers: de kwaliteit van het onderwijs, 
de huisvesting, het formatieplan, de begroting, 
school(jaar)plannen, etc. Als u graag meedenkt over de 
ontwikkelingen van de school en graag verantwoordelijkheid 
neemt om hierin een stem te hebben namens de ouders en 
de kinderen, geef u dan op als kandidaat. Doen!  
 
Aanmelden kan van de datum van publicatie van dit 
MR-bericht tot en met vrijdag 7 september 2018 op 
mr-obsdekleinedollard@sooog.nl  Indien er niet meer 
kandidaten zijn dan vacatures voor de MR, worden deze kandidaten benoemd. Indien er meer dan 2 
kandidaten voor de MR zijn, worden er verkiezingen gehouden. Na afloop van de aanmeldingstermijn 
volgt hierover berichtgeving.  
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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 18 juli 2018 
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