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Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode:
● Donderdag 13 september, informatieavond.
● Dinsdag 18 september, bezoek Rijksmuseum groep 7b en 8.
● Woensdag 19 september, schoolkorfbaltoernooi.
● Donderdag 20 september, schoolbrengdag.
● Woensdag 19 t/m vrijdag 21 september, schoolfotograaf.
● Dinsdag 25 september, start muziekcarroussel groep 4.
● 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.
Wij zijn het schooljaar weer lekker gestart. De leerlingen zitten na schoolweek 2 weer wat beter in
hun ritme. Altijd spannend en leuk om weer aan een nieuw schooljaar te beginnen.
Denkt u aan de informatie-avond?
Mocht u zich nog niet opgegeven hebben dit kan nog bij de leerkrachten.
Verkeer
Dit schooljaar zullen wij schoolbreed starten met het verkeersproject ‘SCHOOL op SEEF’ dit houdt in
dat we als school samen met verkeersleerkracht Ronald Wittenberg van de gemeente zullen
samenwerken om verschillende verkeerslessen te geven dit jaar. De lessen zijn praktijkgericht en
laten kinderen van de hele school ervaren hoe het is om deel te nemen in het verkeer. Dit om van
alle leerlingen veilige weggebruikers te kunnen laten worden.
Samen met de verkeersouders en hulpouders zullen wij dit project uitvoeren. U kunt binnenkort in
een volgende nieuwsbrief een oproep verwachten dat we uw hulp vragen om de praktijklessen te
begeleiden.
De verkeerssituatie om onze school vraagt vaak onze aandacht omdat het vooral tijdens het halen en
brengen van de leerlingen erg druk is rond onze school. Wij zijn ons hier zeer zeker van bewust. Als u
dit nog extra bij school onder de aandacht wil brengen kunt u mailen naar: d.soeteman@sopogo.nl.
Juf Dianne is het contactpersoon van de school voor verkeer.
Donderdag 20 september is het ‘Schoolbrengdag 2018’ we streven er deze dag naar om zoveel
mogelijk kinderen fietsend of lopend naar school te laten komen. Deze ochtend zal verslaggeefster
Sam Fish aanwezig zijn om deze actie voor ons tot een geweldig succes te kunnen brengen. Als we
ons artikel insturen kunnen we een waardecheque van 500 euro winnen om te besteden aan
materialen voor verkeerseducatie. Natuurlijk hebben wij ook u als ouder nodig om uw kind te
stimuleren om uw kind op de fiets of lopend naar school te laten gaan deze dag. Alvast bedankt voor
uw medewerking!

Zonnebloemwedstrijd
Voor de zomervakantie heeft de VOO alle leerlingen zonnebloempitten gegeven.
We hebben een mooie, warme zomer achter de rug. Misschien zijn de bloemen
zelfs wel eens wat water te kort gekomen. Toch is een zonnebloem bij Jaron
Lugtenburg in de tuin uitgegroeid tot een hoogte van 3,72 meter. Daarmee is hij
winnaar van de school, Jaron heeft inmiddels de beker in ontvangst genomen.
De hoogste dit jaar stond in Goedereede. Deze is 4,55m. hoog geworden.

Korfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 19 september organiseert korfbalvereniging Good-Luck het jaarlijkse
korfbaltoernooi. Dit jaar hebben voldoende leerlingen ingeschreven om 6 teams op te stellen. Veel
plezier allemaal!
Regelmatig doen onze leerlingen mee aan sporttoernooien, denkt u aan de voetbal, honkbal en
korfbal bijvoorbeeld. De organiserende sportverenigingen moeten veel vrijwilligers inzetten om deze
toernooien mogelijk te maken. Vaak nemen zij er zelf een vrije dag voor. Helaas zien we dat kinderen
die aangemeld zijn later toch afgemeld worden i.v.m. andere afspraken. Vanuit school zijn er ook
ouders die energie steken in de organisatie. Afmeldingen is voor iedereen dus zeer vervelend! Wij
gaan er dus vanuit dat:  OPGEVEN = MEE DOEN.
Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek!
Dit jaar is het thema Vriendschap onder het motto: Kom erbij!
Natuurlijk besteden wij op school veel aandacht aan de Kinderboekenweek.
We vinden het belangrijk dat kinderen plezier krijgen in het lezen van verhalen, gedichten en
informatieve teksten. Op school zijn we bezig om het oude computerlokaal in te richten als een
“Minibieb”. Hier kunnen kinderen op kussens heerlijk genieten van de nieuwe boeken die er komen.
We gaan samen met de kinderen in gesprek over welke boeken ze graag lezen en welke boeken we
gaan aanschaffen.
We openen de Kinderboekenweek zoals altijd gezamenlijk op het plein op maandag 8 oktober om
8.30 uur en we sluiten de Kinderboekenweek af op vrijdag 12 oktober met een kinderboekenmarkt
in samenwerking met de boekhandel Middelharnis “Dekker & van Esbroek”. Van 12.00 uur tot 13.00
uur bent u dan van harte welkom in de speelzaal waar tafels vol met prachtige boeken komen te
staan om samen met uw kind een leuk boek aan te schaffen.
Schoolfotograaf
Beste ouders en/of verzorgers,
Op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018 zullen wij de schoolfoto’s van uw
kind(eren) komen verzorgen op de J.C. van Gent .
Er zal gebruik worden gemaakt van een grijze achtergrond. Wat betreft de kledingkeuze kunt u hier
alvast rekening mee houden. Wij adviseren in ieder geval fluorescerende kleuren, kleine ruitjes, fijne
streepjes, glitters en pailletten in de kleding te vermijden.
Voor gezinnen waarvan een oudere of jongere broer en/of zus niet op school zit en voor de kinderen
niet op de dagen dat wij aanwezig zijn GEEN gebruik maken van de opvang bij KIBEO, bieden wij de

mogelijkheid om na schooltijd een afspraak te maken voor de gezinsfoto en desgewenst een
individueel portret. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, kunt u ons een mail sturen,
zodat wij u in kunnen plannen. U ontvangt van ons het tijdstip per e-mail. Ons mailadres is:
schoolfoto@fotohelden.nl.
Als de bestanden bewerkt en afgedrukt zijn, zult u de fotozakjes via uw kind(eren) thuis ontvangen.
Het zakje met het individuele portret bevat 4 vellen: het portret op 13x18 cm, 2 vellen met
verschillende formaten van het portret en de groepsfoto.
Het zakje met de gezinsfoto bevat 2 vellen: het gezin op 13x18 cm en een vel met verschillende
formaten.
Tevens zit er in het zakje een machtigingsformulier en een nabestelformulier. Wij vragen u vriendelijk
om deze volledig ingevuld en binnen een week na uitgave van de foto’s te retourneren bij de
leerkracht/groepleidster van uw kind. Mocht u de foto’s niet af willen nemen, dan levert u het
ongeopende fotozakje bij de leerkracht /groepleidster van uw kind in.
Wij willen u er op wijzen dat het openen van het fotozakje verplicht tot aankoop.
Mocht u nog vragen of persoonlijke wensen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet, Byonda Kroon & Jacquelien van Helden.
Airmiles actie
Albert Heijn vindt bewegen, sport en spel belangrijk. Met de nieuwe actie 'Samen sparen voor de
buurt' kunnen klanten van Albert Heijn Air Miles doneren en zo bijdragen aan een gratis pakket
sport- en spelmaterialen voor onze school! Wij zijn namelijk door ouders voorgedragen om in
aanmerking te komen voor dit mooie pakket. Albert Heijn en Air Miles werken voor deze actie samen
met Nijha, één van de grootste aanbieders voor sport- en spelmaterialen in Nederland. Bewegen en
buitenspelen voor kinderen; bewegen en sporten voor jongeren en volwassenen; bewegen met
plezier voor jong en oud, dat is waar zij voor staan. Het pakket waarvoor gespaard wordt is dus zeker
gevuld met de juiste sportieve en educatieve materialen. Van 2 oktober 2018 tot en met 16
december 2018 kan er gespaard worden. Op welke wijze u uw air miles kunt doneren laten wij u
binnenkort weten.
Inzet stagiaires
Binnenkort mag de school studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen bij het Albeda
College verwelkomen. De school biedt deze studenten een leerwerkplaats aan op de woensdag. Zij
worden in de groepen ingezet als extra ondersteuning.
Vernieuwingen in de ICT infrastructuur
De J.C. van Gent en D´n Tuun zijn onderdeel van de Stichting OPOGO. Binnen de Stichting worden
diverse dingen collectief geregeld. Een van deze dingen is ICT. Afgelopen weken zijn onze
bovenschoolse ICT-ers, Ivo Maliepaard en Remco van Kouteren, hard aan het werk geweest om alle
Windows computers te vervangen door Google Chromebooks en gebruik te gaan maken van de
G-Suite van Google. In het kort is de G-Suite for Education een pakket gratis productiviteitstools voor
samenwerken in de klas. Tegelijkertijd zullen de leerkrachten Google Chromeboxen in gebruik nemen
en worden Beamers/Digiborden vervangen door Touchscreens borden. Hier is het team erg blij mee.
We hebben nu de beschikking over verrijdbare borden. Het voordeel hiervan is dat de klas ook op
andere manieren ingericht kan worden. En ook het beeld is vele malen beter.

SOPOGO wil vooral het ICT-budget aanwenden voor voorzieningen in de klas, tastbaar voor de
leerkrachten en leerlingen en met zichtbaar resultaat op het onderwijs. Hierdoor zijn we op school in
staat leerlingen meer kennis op te laten doen van de vaardigheden van de 21ste eeuw en kunnen wij
hen op eigen niveau en eigen tempo laten leren.
Leerkrachten en leerlingen werken op alle SOPOGO scholen op dezelfde manier en in dezelfde
omgeving. We sluiten hiermee goed aan bij het VO (RGO Middelharnis gebruikt ook G-Suite). Door de
overstap maken wij nu gebruik van o.a. een snellere internetverbinding, een optimale dekking voor
WiFi.
Wat betekent dit voor mijn kind?
Uw kind heeft geen ¨eigen¨ chromebook. Binnen de hele Stichting wordt de rekenregel 1
chromebook per 3 leerlingen gehanteerd. Voor de onderbouw worden chromebooks met een
Touchscreen ingezet en in de bovenbouw zonder touchscreen. De leerlingen in de onderbouw
hebben nog geen eigen inlognaam, vanaf groep 3 kunnen leerlingen met een eigen @sopogo.nl
account gebruik maken van de diensten van de G-Suite. Vanaf groep 4 wordt het gebruik van een
eigen account op school gestimuleerd.
Op de J.C. van Gent zijn sinds 3 september 115 chromebooks in gebruik, 91 via de 1 op 3 rekenregel
en 24 chromebooks zijn bekostigd uit andere middelen. Omdat wij gebruik maken van Snappet zijn
wij op zoek naar mogelijkheden om extra chromebooks aan te schaffen vanuit de eigen financiële
middelen. Dit uiteraard in samenspraak en samenwerking met de medezeggenschapsraad.
De migratie naar de nieuwe omgeving is uitgevoerd door de bovenschoolse ICT-ers die in dienst van
de Stichting zijn. Er komt geen externe dienstverlener aan te pas. Later dit jaar zullen we ook met een
eigen Google Expedities kit (VR-bril en smartphone) groepen leerlingen mee nemen op Expedities
naar bijvoorbeeld de Maan, het Great-Barrier Reef, de chinese muur enz.. Tevens willen we het
werken met Google Classroom in de bovenbouw stimuleren om zo de overstap naar het VO te
vereenvoudigen.
Het team en de leerlingen danken de ICT-ers voor het vele werk. Wij zijn er heel blij mee.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sanne Wensink
Voor het gemak vermelden wij hierbij de vakanties en vrije dagen:
Schoolvakantie en vrije dagen:
●

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
Paas-/meivakantie

●

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, naar school tot 11.45 u
(woensdag 12.00 u)

●

Vrijdag 19-7-2019

●

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

Studiedag team, school gesloten

Start zomervakantie, school gesloten
Zomervakantie

