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April 
18-04:    Paasmiddag 
19-04:    Goede vrijdag (wel naar school!) 
22-04 t/m 03-05: Meivakantie 
 

Mei 
04-05:                 Ophalen bloemen 
13-05:                 Schoolreis groep 1 en 2 
15-05 t/m 17-05: Schoolreis groep 7 en 8 
16-05;                 Voorleesmiddag groep 1 en 2 
28-05:                 Schoolreis groep 3,4,5,6 
28-05:                 Kinderboerderij groep 1 en 2 
30-05/31-05:     Hemelvaart 

Luizencontrole   
De eerst volgende controle is 6 
mei. We controleren deze keer in 
de ochtend groep 5/6 en 7/8 en in 
de middag de groepen 1,2, 3 en 4. 

Het is de bedoeling dat alle kinderen zonder gel en/of 
lak op school komen. 
 
Overblijf 
De aflopen periode is er een enquête uitgezet onder de 
ouders en kinderen van de overblijf. Slechts 6 van de 
30 enquêtes zijn teruggekomen. De volgende zaken 
nemen we mee uit de enquête: 

 Aanschaf van speelgoed voor de oudere 
leerlingen 

 Meer variatie in het speelgoed (poppen etc. er 
is nu veel bouw materiaal) 

 De regels van de overblijf met de kinderen en 
ouders communiceren 

Tevens willen we proberen om na de vakantie te 
starten met 2 groepen op de dinsdag en de donderdag. 
Op deze dagen is de groep vaak erg groot. Mocht u 
willen helpen bij de overblijf dan kunt u contact 
opnemen met Iris Kuiper. i.kuiper@sooog.nl 
 
Schoolreizen 

Per groep krijgt u nog uitgebreide informatie over de 

schoolreis. Eerst even alle data en bestemmingen op 

een rij. Let op! Datum schoolreis groep 1 en 2 is 

veranderd.  

De kleuters gaan op 13 mei naar Ballorig in Assen. 

Groep 3 t/m 6 gaan 28 mei naar Pieterburen en 

vervolgens naar Leens.  

Groep 7 en 8  gaan 15, 16 en 17 mei naar Amsterdam. 

 

 

Bloemenactie 
4 mei van 9.30 uur tot 10.30 uur kunnen de 

bestellingen door de kinderen/ouders van 
het plein worden gehaald. De opbrengst 
van de bloemenactie is ongeveer  
€ 1900,00 euro. Dit geld besteden we aan 
het schoolplein. 

                                              
Schoolfruit 
Op maandag, woensdag en vrijdag zijn verplichte 

fruitdagen. Het is dan ook echt de bedoeling dat we 

ALLEMAAL fruit of groente eten. Deze week hebben we 

de laatste keer fruit van het EU-schoolfruitproject 

gekregen. Na de vakantie gaan we door 

met de fruitdagen. Dus op maandag, 

woensdag en vrijdag, blijven of gaan de 

koekjes, crackers etc. terug in de tas.   

Oud papier                                                                           

17 april hebben de  heren Salim en Usneev papier 

opgehaald. Waarvoor dank! 22 Mei lopen de heer 

Sebens en mevrouw Bosker. Noteer het alvast in de 

agenda. Alvast onze hartelijke dank. 
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KIVA nieuws  

Wat gaan we deze maand doen in de onderbouw 

1t/m 4?   

We gaan alweer met het achtste thema beginnen. 

Tevens starten we in mei met de monitoring. Dat 

houdt dat alle leerlingen (vanaf groep 2) een digitale 

vragenlijst invullen. De vragen gaan over de sociale 

interactie in de groep. De uitkomsten worden in het 

team besproken, en indien nodig wordt er actie 

ondernomen. 

Dit thema staat in het teken van ‘helpen’. Wanneer dit 

thema afgelopen is, beschikken de kinderen over 

middelen en vaardigheden om anderen te helpen. Ze 

gaan steeds meer de rol van verdediger aannemen. 

Een verdediger staat niet altijd letterlijk tussen twee 

partijen in, maar biedt steun in de vorm van kleine 

gebaren, zoals naast het slachtoffer gaan zitten of een 

hand uitsteken. Naast het oefenen in helpen, besteden 

we ook aandacht aan het geven van complimenten. 

Kiva regel 6  is: “We helpen elkaar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we deze maand doen in de bovenbouw 

5t/m 8?    

We moeten er samen voor zorgen dat het pesten 

stopt! Dit betekent dat we de gepeste kinderen 

gaan helpen. Daarom ontwikkelingen uw kinderen 

in dit thema vaardigheden die nodig zijn bij het 

verdedigen van een gepest kind. Ze oefenen 

verschillende manieren van verdedigen. Steun 

geven aan een slachtoffer betekent namelijk niet 

perse dat je letterlijke tussenbeide komt. Steun 

kun je ook bieden met behulp van kleine gebaren, 

zoals: naast het slachtoffer gaan zitten. 

Kiva regel 6 is: “we helpen elkaar”. 

 


