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 Kalender 
 
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 Ster/Zon - Thema ‘familie’ 
Vanaf  7 mei  starten we met het thema 'familie'. Het zou leuk zijn 
als iedereen een babyfoto, een geboortekaartje (of kopie van) 
en een familiefoto kan meenemen. Tijdens dit thema komen o.a. 
de onderwerpen generaties, groei en verandering, groot en 
klein, oud en jong, vroeger en nu aan de orde. 
 
Groep Ster/Zon - Vermiste vriendenboekjes 
Er zijn een paar leerlingen die een vriendenboekje missen en niet weten waar deze is. Zou u nog eens 
kunnen kijken of er misschien een vriendenboekje van iemand anders in huis is. 
 
Avondvierdaagse 
Afgelopen maandag hebben ouders een mail ontvangen met betrekking tot de organisa�e van de 
avondvierdaagse.  Nogmaals de oproep aan ouders: 
Voor de organisatie van de aankomende 72e editie van de avondvierdaagse  4 t/m 8 juni  is het van 
belang dat ouders zich opgeven om  contactpersoon t e zijn. Opgeven kan door te mailen naar 
p.vos@sooog.nl, graag met naam en telefoonnummer. 
 
Naast contactpersonen is het uiteraard ook van groot belang dat ouders zich als begeleider opgeven. 
 
NB Leerlingen moeten de leeftijd van 5 jaar bereikt hebben om mee te mogen lopen. 

 
Dringend verzoek aan ouders! 
Graag tassen, jassen, broodtrommels en 
drinkbekers te voorzien van naam.  
 
Website van school 
Onze nieuwe website is online! Kijk op  
www.kleinedollard.nl  om onze 
vernieuwde website te bezichtigen.  Na 
de meivakantie gaan we verder met het 
ontwikkelen van onze nieuwe 
Mijnschoolapp. 
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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 16 mei 2018 
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