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Nieuwe regels omtrent schoolplein
Vanaf volgende week maandag 18 november mogen de leerlingen direct naar binnen om hun jas op
te hangen en naar de klas te lopen.
De inloop is nu vrij druk en duurt vaak lang. Door een inloop te gaan hanteren willen we de rust weer
terug brengen in de gangen en kunnen we echt van start om 8.30u. ‘s morgens en 13.00u. ‘s
middags.
De leerkrachten zijn ‘s morgens vanaf 8.20u in de klas om de leerlingen te ontvangen en ‘s middags
verwelkomen de leerkrachten vanaf 12.50u. de leerlingen in de klas.
Heeft u als ouder een vraag voor de leerkrachten dan kunt u met de school bellen vanaf 8.00u of de
leerkracht even mailtje sturen. Ziekmeldingen graag altijd telefonisch doorgeven aan de school.
Het is niet de bedoeling dat ouders mee naar binnen lopen. Dit geldt uiteraard niet voor de groepen
1 en 2 waar ouders hun kind mogen brengen.
Wilt u met uw kind afstemmen dat de hekken pas om 8.15u en 12.45u open gaan. We zien soms
kinderen al heel vroeg bij de school. Dat is niet de bedoeling. Er is dan ook geen toezicht.
De komende dagen spreken de leerkrachten met de leerlingen de nieuwe afspraken door.
Geboorte Boaz
Vorige week hebben juf Dianne en haar man een zoon gekregen. Boaz is zijn naam.
Ze genieten nu lekker thuis van hun zoon. Wij feliciteren juf Dianne en haar man
van harte met de geboorte van Boaz!
Start fruit-/ groenteproject
Op de woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen vanaf deze week in
de ochtendpauze een stukje fruit aangeboden. Wekelijks wordt aangekondigd
welk fruit of welke groente er wordt meegegeven zodat u weet wat uw kind
aangeboden krijgt. Mocht het zijn dat uw kind dit een keer echt niet lust dan
geeft u een stukje fruit van huis mee.
Luizenmoeders gezocht
We zoeken per groep 2 luizenouders (moeder/vader/oma) die regelmatig (per kwartaal) of bij
directe aanleiding, de kinderen willen controleren op luizen.
Heeft u tijd en gelegenheid dit te doen, dan kunt u zich aanmelden via m.debeer@sopogo.nl
Peuter-/kleuterochtend dinsdagochtend 19 november
In de nieuwsbrief van november heeft u gelezen dat op
dinsdagochtend 19 november kinderen (en hun ouders) op een
leuke manier kennis kunnen maken met de basisschool. Kent u
ouders in de nabije omgeving die nog op zoek zijn naar een school,
dan willen wij u vragen ze te wijzen op deze kijkochtend.
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Sinterklaas
Op donderdag 5 december zullen de kinderen van Kibeo en de groepen 1 t/m 4
Sinterklaas en de Pieten verwelkomen in de toneelruimte. Deze ruimte wordt
tot “bakkerij” van de Sint en zijn Pieten omgetoverd zodat de kinderen daar ook
zelf actief en creatief met sinterklaas activiteiten aan de slag kunnen gaan. De Sint
en zijn Pieten ontvangen de groepen om de beurt zodat er voldoende aandacht
zal zijn voor ieder kind.
De groepen 5 t/m 8 vieren het Sinterklaasfeest met surprises,
Donderdag 21 november gaan de groepen 5 t/m 8 lootjes trekken en krijgt ieder kind € 3,50 voor
een cadeautje. De kinderen hebben dan ongeveer twee weken de tijd om de surprise te maken. De
leerkrachten geven de kinderen, die het maken van een surprise moeilijk vinden de gelegenheid
om de surprise (deels) op school te maken. Op woensdag 4 december tussen 12:00 en 13:00 uur
of op donderdagochtend 5 december voor schooltijd (tussen 8.15u en 8.30u.) mogen de kinderen
indien nodig onder begeleiding van ouders de surprises naar school brengen.
Op donderdag 28 november mogen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hun schoen zetten op school.
Hiervoor gebruiken we de gymschoenen. De kinderen nemen deze dag 1 gymschoen mee naar
school. Als uw kind gymt deze dag blijft er dus één schoen achter.
Op donderdag 5 december zal er op school een continurooster gehanteerd worden.
Alle leerlingen blijven dan op school eten. Tijdens de lunch krijgen ze van school een witte
boterham met speculaas aangeboden. Iedereen neemt verder zijn/ haar eigen lunch mee.
Op vrijdag 6 december zal er in verband met Pakjesavond een inloopmoment zijn voor de
kinderen. De kinderen worden dan op school verwacht tussen 8.30u en 9.30u. De leerkrachten zijn
om 8.30u. gewoon in het klaslokaal.
Wij wensen u en de kinderen een hele fijne Sinterklaasperiode toe.
Verlichtingsactie gr 3, 4 en 5
Op vrijdagmiddag 8 november jl. hebben de kinderen van de groepen 3, 4 & 5 de verlichting van
hun fietsen en andere vervoersmiddelen gecontroleerd.
De kinderen en hun leerkrachten waren hier super enthousiast en er geïnteresseerd mee
bezig.
Sommige kinderen hadden in de dagen ervoor al alles gecontroleerd en indien nodig samen
met hun vader of moeder de fiets in orde gemaakt.
In groepjes of in duo’s hebben ze met elkaar de fietsen bekeken en goed kunnen zien wat
belangrijk is. De koplamp werkt en schijnt naar voren, de achterlamp werkt en is zichtbaar
als je achter de fiets rijdt! Wat zijn reflectoren en waar zitten ze? Wat mist er op sommige
fietsen? Alles is besproken. De kaartjes werden ingevuld en afgevinkt, waarna de kinderen
een glow in the dark sticker hebben gekregen.
Wij bedanken alle kinderen, de leerkrachten en de ouders voor de medewerking waardoor
deze actie een succes is geweest!
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Actie “bendelid” Meggie Verbaan
Onlangs heeft “bendelid” Meggie Verbaan geld ingezameld voor de actie van het Wereld Natuur
Fonds om aandacht te vragen voor de dieren die worden bedreigd door al het plastic in het water. Er
is 250.000 euro nodig om het WNF de stranden op te laten ruimen en onderzoek te doen. U heeft
hier al over gelezen in de nieuwsbrief van oktober. Inmiddels is de actie afgerond. Deze heeft het
mooie bedrag opgeleverd van 226,00 euro. Goed gedaan, Meggie!!
Landelijk gezien heeft deze actie een totaalbedrag van 76.270,00 euro opgeleverd.
Voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd is gewonnen door Olivia Kirindongo uit groep 7a. Zij heeft voorgelezen uit “de
Griezels”van Roald Dahl en is daarmee schoolkampioen geworden. Gefeliciteerd Olivia!
Morgenmiddag gaat zij naar obs Roxenisse te Melissant om deel te nemen aan het eilandelijk
kampioenschap. Zet ‘m op Olivia!
Ontruimingsoefening goed verlopen
Afgelopen donderdagochtend hebben we de ontruimingsoefening gehouden. Ook de kinderen bij
Kibeo hebben meegedaan. De school was snel ontruimd en de kinderen waren snel op de
verzamelplek. De (kleine) aandachtspunten die ons zijn opgevallen, nemen wij weer mee voor de
volgende keer.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sanne Wensink
Vakantie en vrije dagen
Vrijdag 20-12-2019
Maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 3-1-2020
Maandag 24-2-2020 t/m vrijdag 28-2-2020
Maandag 2 maart
Vrijdag 10-4-2020
Maandag 13-4-2020
Maandag 20-4-2020 t/m dinsdag 5-5-2020
Donderdag 21-5-2020
Vrijdag 22-5-2020
Maandag 1-6-2020
Donderdag 25 juni
Maandag 20-7-2020 t/m vrijdag 28-8-2020

Vrije dag voor kerstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Studiedag, school gehele dag gesloten
Goede vrijdag
Eerste paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Studiemiddag, school middag gesloten
Zomervakantie

