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Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode
- donderdag 17 oktober, afscheid d’n Tuun
- maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober, herfstvakantie
- maandag 28 oktober, STUDIEDAG, alle leerlingen VRIJ
- vrijdag 1 november, schoolkampioenschap voorleeswedstrijd
- woensdag 6 november, stakingsdag, school is gesloten. Alle leerlingen VRIJ
- donderdag 7 november, ontruimingsoefening (o.v.)
- woensdag 13 november, eilandelijke finale voorleeswedstrijd op obs Roxenisse
- donderdag 14 november, VO dag groepen 8 en 7,8 van meester Ruben
- dinsdag 19 november, kijkochtend in de kleuterklassen - ouders met peuter
- donderdag 5 december, continurooster tot 14.00u voor alle leerlingen
- vrijdag 6 december, inloop tot uiterlijk 9.30u voor alle leerlingen
Afscheid Tuun
Deze week zijn de leerlingen op de locatie d’n Tuun druk bezig met de naderende verhuizing.
Vrijdagochtend is de laatste dag dat de locatie open is voor onze leerlingen. Na de vakantie starten
ook de groepen van juf Lia (1,2) en meester Ruben (6,7,8) op de Molenlaan. Ze zijn al regelmatig op
de Molenlaan geweest om een indruk van de school te krijgen en kennis te maken. Ze zijn hartelijk
welkom geheten door het team en de leerlingen. Aanstaande donderdag zullen leerkrachten,
leerlingen en ouders van d’n Tuun op een leuke manier afscheid nemen van de locatie. Een
werkgroep van ouders en leerkrachten heeft een mooi programma samengesteld. Waarvoor dank!
We wensen alle leerlingen die na de herfstvakantie starten op de Molenlaan heel veel plezier.
Staking 6 november
Wellicht heeft u het al vernomen via de media, maar 6 november is een landelijke staking gepland
van alle onderwijsvakbonden. Ons bestuur zal ook hieraan deelnemen. Dat betekent dat de school
woensdag 6 november gesloten zal zijn. U vindt hieronder de brief, aan u gericht, vanuit het bestuur.
Betreft: landelijke onderwijsstaking 6 november 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u wellicht in de media heeft vernomen staat op woensdag 6 november 2019 a.s. een landelijke
staking van het onderwijs gepland. Het bestuur van Sopogo wil u via deze brief laten weten, waarom
deze actie noodzakelijk is.
Kwaliteit waarborgen
Wij vinden het belangrijk dat er structureel aandacht komt voor het primair onderwijs. Ondanks
aanpassingen als gevolg van vorige acties is de aandacht voor het onderwijs bij de landelijke
overheid nog steeds onvoldoende. Het dreigende lerarentekort is een grote zorg. Om de kwaliteit
van ons onderwijs voor de toekomst te kunnen waarborgen, moet de waardering en de
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aantrekkelijkheid van het lerarenberoep beter. We willen u in de toekomst ook kunnen garanderen
dat er iedere dag een leraar voor de klas staat.
Er is inmiddels al best veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Zo blijft de werkdruk onverminderd
hoog.  De vakbond heeft leerkrachten en ondersteunend personeel opgeroepen om 6 november
2019 het werk neer te leggen. Wij hebben de actiebereidheid onder onze leerkrachten en
onderwijsassistenten gepeild en op basis daarvan besloten om onze scholen deze dag te sluiten.
Begrip
Wij begrijpen dat een staking ongemak kan opleveren, maar hopen toch op uw begrip. Net als u
willen wij nu en in de toekomst het beste onderwijs voor uw kind(eren) kunnen blijven bieden.
Door dit bericht tijdig met u te delen kunt u alvast andere regelingen/o
 pvang treffen voor 6
november a.s. Indien u de organisatie van de opvang van uw kind(eren) op deze dag niet zelf kunt
regelen, dan zijn er mogelijkheden voor eigen rekening bij de kinderopvang van KIBEO. Wij adviseren
u wel tijdig contact op te nemen met de KIBEO-vestiging in de school of in de buurt.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gerard Langeraert , Bestuurder a/i Sopogo
Vrijwillige ouderbijdrage
Het is dit jaar voor het eerst mogelijk om de vrijwillige ouderbijdrage via een betaalverzoek te
betalen. Dit kunt u aangeven op het strookje dat u vorige week heeft ontvangen via uw kind(eren).
Graag het strookje weer inleveren bij de leerkrachten. Ook als u kiest voor het overmaken via de
bank ontvangen wij het strookje graag retour. Mocht u nog vragen hebben hierover dan kunt u zich
wenden tot de penningmeester: Marsha van der Velde via marshavandervelde@hotmail.com.
Tussenschoolse opvang
Het gebeurt nog regelmatig dat leerlingen niet tijdig aan- of afgemeld worden bij de
overblijfcoördinator. Op basis van aanmeldingen wordt onderling afgestemd hoeveel vrijwilligers er
per dag nodig zijn om de TSO in goede banen te leiden. In principe kan uw kind dus geen gebruik
maken van de overblijf als uw kind niet tijdig is aangemeld. Het afmelden gebeurt ook niet altijd op
tijd of in enkele keren helemaal niet. We willen ouders erop attenderen zij ook tijdig afmelden.
Vrijwilligers missen anders leerlingen en zijn dan tijd kwijt aan het zoeken en bellen. Deze tijd
kunnen zij dan niet besteden aan het toezicht houden en begeleiden van de leerlingen. Dit is niet
gewenst.
De vrijwilligers van de overblijf willen ouders erop attenderen dat snoep eten bij de overblijf niet de
bedoeling is. De vrijwilligers zien de brooddozen met regelmaat gevuld met cakejes, snoepjes en
ander lekkers. De school promoot vooral een gezonde boterham en fruit. De regel is dat leerlingen
opeten wat in hun trommel wordt meegegeven. Graag dus goed afstemmen met uw kind wat op kan
tijdens de lunch.
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Voor vragen hierover kunt u terecht bij de overblijfcoördinator: 06-22742602 of via
tsovangent@gmail.com.
Wijkagent Erwin van Trigt
De school voert regelmatig overleg met de wijkagent. Dit gaat over specifieke
situaties of de verkeersveiligheid rondom de school. In Sommelsdijk is Erwin van
Trigt de wijkagent. Binnenkort zal Erwin zich ook voorstellen aan de leerlingen
van groep 7 en 8. Op deze manier wordt de politie ook laagdrempeliger voor
jongeren. Erwin is ook beschikbaar voor vragen vanuit ouders. Ouders kunnen
hem bereiken via erwin.van.trigt@politie.nl.
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek met het thema “Reis mee” is inmiddels beëindigd. Na een feestelijke opening
op het schoolplein is er verder gedurende de week in alle groepen veel (voor)gelezen. Oudere
leerlingen hebben voorgelezen in de onderbouwgroepen, ouders hebben
voorgelezen en natuurlijk hebben de leerkrachten ook veel aandacht besteed
aan het (voor)lezen!
Tevens is er een kinderboekenmarkt georganiseerd waar kinderen voor een
kleine bijdrage een kinderboek konden kopen. Er was enorm veel belangstelling
voor de kinderboekenmarkt en we zijn heel blij met de opbrengst van 224,60
euro. Hiervan kunnen we weer mooie nieuwe kinderboeken kopen!
Op donderdag 17 oktober om 15.15 uur  en vrijdag 18 oktober om 15.15 uur is
er nog een laatste kans om een aantal boeken te kopen. We verkopen dan alle
boeken voor maar 20 cent ! Wie er 6 boeken koopt, betaalt dan maar 1 euro
en er mag dan ook nog een gratis boek uitgezocht worden!
Voorleeswedstrijd
Na de herfstvakantie houden we in de groepen 7 en 8 én in de groep
van meester Ruben weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd. In iedere
klas wordt een winnaar gekozen. Deze winnaars mogen het daarna
nog tegen elkaar opnemen. Hieruit wordt op vrijdag 1 november een
schoolkampioen gekozen die de school zal vertegenwoordigen op
woensdagmiddag 13 november op OBS Roxenisse! We hopen
natuurlijk op heel veel deelnemers!
Schoolfoto´s J.C. van Gent + informatiekalender
Vandaag zijn de schoolfoto’s op locatie JC van Gent meegegeven. Ook heeft uw (oudste) kind een
ouderbrief meegenomen over het bestellen/betalen van de foto’s. Leest u deze goed door a.u.b.!!!
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Diverse ouders vroegen al naar de informatiekalender. De informatiekalender is nu klaar en we
hebben er een mooie kalender van gemaakt met praktische informatie voor het hele schooljaar.
Deze informatiekalender wordt ook meegegeven aan de oudste kinderen uit het gezin.
Ouderpanel terugkoppeling
Onlangs heeft de eerste bijeenkomst van het ouderpanel plaatsgevonden. Het ouderpanel is een
klankbordgroep voor directie en medezeggenschapsraad. In het panel worden verschillende zaken
besproken. De laatste bijeenkomst is er gesproken over cyberpesten. Welke maatregelen kan de
school nog nemen om dit tegen te gaan? Het ouderpanel heeft verschillende suggesties geboden die
zullen worden uitgewerkt. Ook is er gesproken welke voor- en nadelen er zouden kunnen zijn als de
school de schooltijden zou wijzigen. Op de eerdere informatiebijeenkomsten is uitgelegd aan de
ouders dat het besluit om schooltijden te wijzigen is voorbehouden aan de medezeggenschapsraad.
Er zal dit schooljaar dan ook een ouderraadpleging plaatsvinden (aangestuurd door de MR) waarin
wordt geïnventariseerd hoe alle ouders denken over het wijzigen van de schooltijden. Deze
raadpleging neemt de medezeggenschapsraad dan mee in de besluitvorming. De notulen van het
ouderpanel kunt u binnenkort terug lezen op onze website. Mocht u interesse hebben om mee te
praten over actuele onderwerpen dan kunt u zich nog steeds aanmelden. Dit kan via meester Corné:
c.saarloos@sopogo.nl.
Ontruimingsoefening
Op donderdag 7 november houden wij onze jaarlijkse ontruimingsoefening. De kinderen weten
daardoor hoe te handelen bij een eventuele echte ontruiming. Wij oefenen met hen om het gebouw
rustig te verlaten en vervolgens met de leerkracht naar de afgesproken verzamelplek te gaan. Indien
er daadwerkelijk een keer ontruimd zou moeten worden, brengen wij de kinderen naar Vita Nova,
van Aerssenstraat 5 te Sommelsdijk.
Bij slechte weersomstandigheden verplaatsen wij de oefening naar een andere datum.
Inloting groente- /fruit
De J.C.van Gent is weer ingeloot voor het groente-/fruitproject!
We starten in week 46 op woensdag 13 november en het project loopt
t/m week 16 op vrijdag 17 april.
Op de woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen dus 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.
Wij zijn nog wel op zoek naar 2 ouders die het uitdelen van het fruit op de
woensdagochtend om 8.30 uur kunnen coördineren. Ziet u kans dit te
doen, meld u zich dan aan via m.debeer@sopogo.nl
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Verslag korfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 25 september hebben een aantal teams
meegedaan aan het korfbaltoernooi.
Hierbij een verslag van leerlingen uit groep 5 / 6:
hallo dames en heren, wij hebben meegedaan aan het
schoolkorfbaltoernooi. De namen zijn Elin, Lara, Indy, Leroy,
Aaron en Finn en we zijn eerste geworden en we zijn heel blij
de beker doen we om de week wisselen. De regels zijn geen
slingerworpen maken, je mag niet verdedigd schieten en als
de bal op je voet komt dan is het de bal voor de tegenstander.
Wij als team willen de ouders bedanken. De moeder van Elin,
de moeder van Finn en de moeder van Indy. Doei.
Kijkochtend kleuters 19 november
Kan uw kind van drie niet wachten om de basisschool te
ontdekken?
Heeft het de kleuterkriebels? Kom dan langs op
dinsdagochtend 19 november en laat uw kind op een leuke
manier kennis maken met de basisschool. Uw kind kan deze
ochtend samen leren, spelen en ontdekken. Natuurlijk krijgt
uw kind net dat beetje meer uitdaging waar het naar op zoek
is. Wij vinden het erg fijn als ouders vanaf de leeftijd van 2 ½
jaar hun kind al bij ons inschrijven. 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.
Sinterklaas 5 december continurooster
Het is nog ver weg maar de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest zijn al gestart. We willen u
alvast bijtijds informeren dat de school donderdag 5 december een continurooster zal hanteren.
Leerlingen eten dan op school en zijn voortijdig uit om 14.00u. Vrijdag 6 december mogen alle
leerlingen later beginnen. De school is dan gewoon open vanaf 8.30u. maar hanteert een
inloopmoment tot uiterlijk 9.30u. Hiermee komt de school tegemoet aan alle leerlingen die
donderdag 5 december pakjesavond gevierd hebben. Er volgt uiteraard nog een aparte Sinterklaas
nieuwsflits.
Zichtbaarheidsactie VVN
Van dinsdag 29 oktober tot vrijdag 1 november wordt op onze school de actie ‘Zichtbaarheid’
gehouden.
U merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen zich laten
zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de
middag terug komen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door
ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima verlichting maar
wordt deze niet aangezet!
Daarom doen wij in de periode van dinsdag 29 oktober tot vrijdag 1 november mee aan de Veilig
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Verkeer Nederland actie ‘Zichtbaarheid’. De kinderen laten deze week hun fiets controleren op
verlichting en reflectie (groepen 3,4 en 5) . U ontvangt hier nog extra informatie over.
Daarnaast gaan de leerlingen in de klas ook aan de slag met dit onderwerp. De groepen 1 tot en met
6 doen mee met een kleurplatenwedstrijd. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan aan de slag met een
vlog over het onderwerp zichtbaarheid. Hiermee kunnen zij een prijs winnen bij VVN.
Helpt u uw kinderen om zichtbaar in het verkeer te zijn?
We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe en we zien elkaar weer terug op
dinsdag 29 oktober!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sanne Wensink
Vakantie en vrije dagen
Maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019
Maandag 28 oktober
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

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

