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December  onder voorbehoud 

03-12 Sinterklaas  

17-12 Kerstdiner 

Coronamaatregelen (PSZ,UB) 
Corona komt helaas steeds 
dichterbij. Op school zijn NOG geen 
besmettingen geconstateerd en dat 
willen we natuurlijk graag zo 
houden. 

 
We vragen u daarom het volgende: 

• Kom alleen in school als het echt nodig is of als 
u een uitnodiging heeft ontvangen. (Laat uw 
zoon of dochter weer zelf naar de klas gaan) 

• Wanneer contact met de leerkracht 
noodzakelijk is probeer dit dan zo veel mogelijk 
via mail of telefoon te doen. De mailadressen 
van de leerkrachten staan in de 
informatieboekjes van de groepen. (mijnschool 
bij documenten)  

• Bent u in de school dan draagt u, net als in 
andere openbare ruimtes een mondkapje. Ook 
vragen we u een contactformulier in te vullen 
en te deponeren in de rode brievenbus bij de 
hoofdingang. U desinfecteert uw handen ook. 

• Kinderen mogen alleen trakteren op 
voorverpakte traktaties (dus niet iets zelf 
inpakken!) zowel voor de kinderen als voor de 
juffen. 

• Tijdens haal- en brengmomenten telt de 1,5 
meter afstand! 

Vooraankondiging aangepaste schooltijden 3 
december  (PSZ,UB) 
3 december komt de Sint op 
school. De peuters zijn deze dag 
om 10.30 uur vrij.  
De kinderen van groep 1,2,3 en 4  
zijn om 11:45 uur vrij.  

De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 hebben een 
continurooster en zijn om 14:00 vrij.  
Heeft u geen opvang dan kunnen de kinderen gewoon 
tot 14.45 uur naar school. Geef dit wel even door aan 
de groepsleerkracht. 
 
Oud papier (PSZ, UB) 

Woensdag 28 oktober 
hebben Steffan Kleine en 
Bert Koolhof gelopen. 
Bedankt voor jullie inzet! 
Woensdag 2 december  zijn 

de heren Sebens en van der Kamp aan de beurt om 
oud papier te lopen. We zijn nog altijd op zoek naar 
extra lopers. Opgeven kan bij Iris Kuiper. 
i.kuiper@sooog.nl  
 
 
Luizencontrole  (PSZ, UB) 

In verband met de Corona 
maatregelen mogen moeders  de 
kinderen met lang haar niet samen 
controleren. De vraag aan u is om 

de kinderen met lang haar zelf ook af en toe te 
controleren. 
 
De volgende controle is 4 januari. Het is de bedoeling 
dat alle leerlingen  ZONDER  (oude ) GEL / WAX / LAK 
OP SCHOOL komen!  Dit helpt ons om goed te kunnen 
controleren !    
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de controles 
of het LOT ??  Wij horen dit graag.    
Stel uw vragen gerust aan de groepsleerkracht of de 
directie, zij schakelen het LOT dan in.    
 



 

 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen  

Uw kind wil graag op een sport? Of op dans- of 
muziekles? Wanneer hiervoor thuis te weinig geld is 
kunt u via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een 
vergoeding krijgen.  
Wij werken als school samen met het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur! We vinden het belangrijk dat alle kinderen 
op onze school aan sport en/of cultuur kunnen doen! 
Sporten, dansen, muziek maken of creatief bezig zijn is 
goed voor uw kind.  
Maar soms te duur voor gezinnen met een laag 
inkomen. Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
maken we het mogelijk dat kinderen tussen de 0 en 18 
jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen 
kunnen meedoen.  
Dit kan door een aanvraag te doen via onze 
intermediair/contactpersoon op school, Marzanna 
(onze Vraagbaak) 
Marzanna is op maandagochtend van 8.00 tot 11.00 
uur op school aanwezig. 
Het Jeugdfonds betaalt vervolgens het lesgeld of de 
contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of 
cultuuraanbieder. In sommige gevallen kunt u ook een 
aanvullende waardebon voor sportkleding, attributen 
of de huur van een instrument krijgen. Vul alvast de 
ouderkaart ( zie pdf bestand in de ouderapp) in en geef 
deze aan de intermediair op school. Meer info op 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen 
 
KiVa nieuws (PSZ,UB) 

 

Wat gaan we doen in de onderbouw?  
Tot aan de kerstvakantie gaan we aan de 
slag met thema 4: ‘Iedereen is uniek’. Dit 
thema staat in het teken van 

overeenkomsten en verschillen. Uw kinderen kijken 
naar de gelijkenissen en verschillen die ze met andere 
kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun 
eigen groep, maar ook met kinderen in andere groepen 
en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er zijn. 
Nieuwe regel 4 is: “We verschillen allemaal, dat maakt 
ons speciaal”. 
 

Wat gaan we doen in de bovenbouw?  
Tot aan de kerstvakantie gaan we aan de slag met thema 

4: “Plagen, ruzie of pesten?”  We weten inmiddels dat 

het belangrijk is dat je je fijn voelt in een groep. Helaas 

is dit niet voor iedereen het geval. Daarom gaan we de 

komende periode in op vervelend gedrag in de groep. 

Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen 

pesten en plagen. Door middel van oefeningen leren 

jullie kinderen dit verschil te herkennen. We bespreken 

verschillende situaties waarin gepest, geplaagd en 

geruzied wordt, zodat het verschil steeds duidelijker 

wordt. Nieuwe regel 4 is: “We willen dat pesten stopt”. 

 

Panelavond 23 november (PSZ, UB) 

25 augustus en 22 september 

hebben we twee panelavonden 

gehad over ouderbetrokkenheid. 

We kunnen terugkijken op zeer 

gezellige en vruchtbare avonden. 

De visie op ouderbetrokkenheid 

is gemaakt met behulp van de kernwaarden van de 

ouders. Deze zullen we eind november met u delen. 

Daarnaast zijn we met elkaar in gesprek gegaan over 

• Hoe ouders en leraren samenwerken om het 

leren en een gezonde ontwikkeling van 

leerlingen te ondersteunen zowel thuis als op 

school. 

De komende panelavond gaan we o.a. aan de slag met 

de vraag de communicatie stromen in de school. 

Wilt u deelnemen aan deze panelavond dan kunt u zich 

opgeven bij i.kuiper@sooog.nl. Wilt u daarbij 

vermelden in welke groep uw zoon of dochter zit? 

Zodra u zich heeft opgegeven ontvangt u een 

bevestiging. 
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