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Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maandag 27 augustus, eerste schooldag, alle ouders mogen mee de klassen in.
Week 36, oudervertelgesprekken.
Woensdag 12 september, stakingsdag, school gesloten.
Donderdag 13 september, informatieavond.
Dinsdag 18 september, bezoek Rijksmuseum groep 7b en 8.
Woensdag 19 september, schoolkorfbaltoernooi.
Woensdag 19 t/m vrijdag 21 september, schoolfotograaf.
Woensdag 26 september, NIO afname voor de groepen 8.
Donderdag 27 september, MR vergadering.
Maandag 8 oktober, opening Kinderboekenweek.
Maandag 15 oktober, GMR vergadering.
Week 43, herfstvakantie.
Maandag 29 oktober, studiedag, school gesloten

Welkom!
Het zit er weer op onze zonovergoten zomervakantie. De klassen zijn weer ingericht, de meesters en
juffen er klaar voor om alle leerlingen aanstaande maandag te ontvangen. Wij hebben er zin in!
Alle meesters en juffen vangen de kinderen op het schoolplein op. Zodra de bel gaat is het de
ebedoeling dat de leerlingen bij de leerkracht verzamelen. Op de eerste schooldag mogen de ouders
nog even een kijkje nemen in de klassen. Daarna gaat het schooljaar toch echt van start.
De kleuterlokalen zijn op de vertrouwde plekken terug te vinden. In wijk zuid, bij de BSO zijn de
groepen 3, 4 en 4-5 te vinden. Voor de groepen 3, 4 en 4-5 geldt dat de ouders de gehele eerste
schoolweek even mogen binnenlopen. Vanaf schoolweek 2 is het de bedoeling dat ook deze ouders
afscheid nemen op het schoolplein. De overige groepen vindt u boven in de school.
Startgesprekken en informatieavond
De komende week ontvangt u een brief met informatie over de startgesprekken en de
informatieavond. Hier zit een aanmeldstrookje bij. Wij verzoeken u dringend om het
aanmeldstrookje bij de juf of meester te laten inleveren.
Contactformulier/toestemming en overblijven
Ieder jaar vragen wij ouders voor verschillende zaken toestemming. Dit zijn wij ieder jaar verplicht
om te doen. Ook vragen wij u ieder schooljaar om opnieuw uw contactgegevens door te geven.
Maandag krijgt uw kind daarom het contactformulier mee. Zorgt u ervoor dat u of een ander tijdens
school en lunchtijd bereikbaar bent? Het komt helaas nog geregeld voor dat wij ouders of de mensen
die op staan voor nood, niet kunnen bereiken bij calamiteiten. Dit is met name voor uw kind erg
vervelend. Tussentijdse wijzigingen gedurende het schooljaar kunt u doorgeven aan juf Mieke
(m.debeer@sopogo.nl).
Voor het aanmelden voor het overblijven is het de bedoeling dat u zelf contact legt met de
overblijfcoördinator. Mocht u kind niet komen overblijven dan dient u dit tijdig aan de

overblijfcoördinator te melden. Dit kan via telefoonnummer: 06-22742602. Dit bij voorkeur via een
WhatsApp. Afmelden kan ook via de mail: tsovangent@gmail.com. Dit dient tussen 8.00u. en 10.00u.
te gebeuren. Het protocol overblijven vindt u op onze website.
Gym
Gymrooster:
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 3, 5, 6a, 6b, 7a en 7b
Groep 4, 4/5 en 8
Groep 4/5 en 6b
Groep 3, 4, 5, 6a, 7a, 7b en 8

Gymspullen:

Wilt u er voor zorgen dat uw kind gepaste gymkleding en schoenen op school heeft liggen.
Elke vakantie gaat de gymtas mee naar huis om de spullen te laten wassen.
Emailadressen leerkrachten
Bij vragen kunt u naast bellen naar het schoolnummer, ook altijd even mailen naar de leerkrachten.
In onderstaande tabel vindt u gemakshalve alle adressen op een rij.
Naam

Emailadres

Meester Ingmar Adam

i.adam@sopogo.nl

Juf Yvonne Bakx

y.bakx@sopogo.nl

Juf Marcha Bal

m.bal@sopogo.nl

Juf Mieke de Beer

m.debeer@sopogo.nl

Juf Anita Birkhoff

a.birkhoff@sopogo.nl

Juf Denise Bol Raap

d.bolraap@sopogo.nl

Juf Daniëlle Casteleijn

d.casteleijn@sopogo.nl

Juf Ingeborg Damen

i.damen@sopogo.nl

Meester Wouter Franke

w.franke@sopogo.nl

Juf Yvonne Hoogzand

y.hoogzand@sopogo.nl

Juf Petra Landsman

p.landsman@sopogo.nl

Juf Karin Marijs

k.marijs@sopogo.nl

Juf Linda Moerkerk

l.moerkerk@sopogo.nl

Juf Marjolein Rietdijk

m.rietdijk@sopogo.nl

Meester Corné Saarloos

c.saarloos@sopogo.nl

Juf Dianne Soeteman

d.soeteman@sopogo.nl

Juf Netty Verdonk

n.verdonk@sopogo.nl

Juf Tea de Vos

t.devos@sopogo.nl

Juf Nancy de Waart

n.waart@sopogo.nl

Juf Sanne Wensink

s.wensink@sopogo.nl

Juf Lianne Weijers

l.weijers@sopogo.nl

Inloggegevens voor de website
In het kader van de AVG wet is het vanaf heden niet meer mogelijk om het fotoalbum zonder
inloggegevens op onze website te openen. U krijgt daarom de komende week de inloggegevens van
het album toegestuurd. De website wordt de komende periode aangepast. Zowel op het gebied van
de lay out als inhoudelijk.
Staking woensdag 12 september
Wellicht heeft u het vernomen in verschillende media: er is een onderhandelingsakkoord. Uiteraard
zijn wij blij met deze vooruitgang. Echter is de loonkloof met het voortgezet onderwijs nog niet
gedicht. Als we het vak van leraar basisonderwijs aantrekkelijk willen houden en grote
lerarentekorten willen voorkomen, moeten we leraren in het basis- en voortgezet onderwijs
hetzelfde gaan betalen. Er is nog 600 miljoen euro van het kabinet nodig om dat voor elkaar te
krijgen. Vandaar dat de estafettestaking gewoon doorgaat: de volgende is op 12 september in de
provincies Zeeland en Zuid-Holland. Dat betekent dat onze school deze dag gesloten is.
Luizenzakken
We willen aan u vragen om maandag 27 augustus de luizenzak van uw kind mee terug naar school te
nemen. Als de luizenzak stuk is verzoeken wij u om een nieuwe aan te schaffen. We hebben nieuwe
zakken van €3,50 per stuk. We hebben ook nog een aantal ‘oude’ exemplaren van €1,50 per stuk.
Cultuurlessen
Om dit schooljaar verder te gaan met onze cultuur lessen hebben wij uw hulp nodig. Wij zijn op zoek
naar de volgende materialen om de lessen tot een succes te brengen. We stellen uw hulp erg op
prijs!
wc rolletjes. / keukenrollen
eierdozen
kartonnen bordjes
knopen
kleine doosjes / luciferdoosjes
stof/textiel
schelpen
hout, blokken
doppen
oude doeken/lakens
bakjes voor verf/gips/ papier maché
sponzen
kranten
tegelresten
petflessen
föhns
HVO en RK
Juf Janine zal de lessen HVO geven op dinsdag- en donderdagmiddag.
Zie hieronder voor het rooster:
Dinsdagmiddag
Groep 4, 4/5, 5 en 6b
Donderdagmiddag
Groep 6a, 7 en 8
Juf Gerdie zal vanaf de tweede schoolweek de RK lessen weer voor haar rekening nemen. De lessen
zullen op vrijdagmiddag gegeven worden.
Schoolkorfbaltoernooi
Binnenkort staat het schoolkorfbal gepland. U kunt de komende week uw kind hiervoor aanmelden.
Maandag zal er een informatiebrief over het toernooi worden meegegeven.

Ik wens u een fijn weekend!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Sanne Wensink
Voor het gemak vermelden wij hierbij de vakanties en vrije dagen.
Schoolvakantie en vrije dagen:
●

Woensdag 12-9-2018

Staking, school gesloten

●

Maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018

Herfstvakantie

●

Maandag 29-10-2018

Studiedag team, school gesloten

●

Vrijdag 21-12-2018

Start kerstvakantie, school gesloten

●

Maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 4-1-2019

Kerstvakantie

●

Vrijdag 22-2-2019

Studiedag team, school gesloten

●

Maandag 25-2-2019 t/m vrijdag 1-3-2019

Voorjaarsvakantie

●

Vrijdag 19-4-2019

●

Maandag 22-4-2019 t/m vrijdag 3-5-2019

Goede Vrijdag, school gesloten

●

Maandag 27-5-2019 t/m woensdag 29-5-2019 Leerlingen groepen 1 en 2 vrij i.v.m.
schoolkamp

●

Donderdag 30-5-2019

Hemelvaartsdag, school gesloten

●

Vrijdag 31-5-2019

Dag na Hemelvaartsdag, school gesloten

●

Maandag 10-6-2019

●

Dinsdag 11-6-2019

2e Pinksterdag, school gesloten

●

Maandag 8-7-2019 t/m donderdag 18-7-2019 Verkort rooster

●
●

Vrijdag 19-7-2019

Maandag 22-7-2019 t/m vrijdag 30-8-2019

Ingekomen post

Paas-/meivakantie

Studiedag team, school gesloten
Start zomervakantie, school gesloten
Zomervakantie

