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Jaargang ’19 – ’20

Datum:

21 nov ember 2019

Activiteit:

Bijzonderheden:

Zwemvaardig gr 5/6 in de
Watertoren
Vrijblijvende contactmomenten gr 1
t/m 8
VIP (vrij inloopmoment voor
peuters met (groot-)ouders)

‘s Middags

‘s Middags

Woensdag 4 december

Zwemvaardig gr 5/6 in de
Watertoren
Sinterklaasviering op school

Donderdag 5 december

Pietengym voor kleuters en peuters

Maandag 9 december

Zwemvaardig gr 5/6 in de
Watertoren

Gewone gymtijd. Graag allemaal in
kleedkamer 1 (peuters in
kleedkamer 2)
KIJKMOMENT voor ouders, 13.45 –
14.30 u

Maandag 9 december

School in Kerstsfeer brengen

’s Avonds om 19 uur. Alle hulp is
meer dan welkom!

Maandag 9 december

MR vergadering

Aanvang 19 uur

Donderdag 12 december

Theatervoorstelling in De Klinker
voor groep 7/8

Aanvang 13.15 u

Donderdag 19 december

Kerstdiner

Maandag 25 november
Maandag 25 november –
Vrijdag 29 november
Dinsdag 26 november
Maandag 2 december

Vrijdag 20 december

Zaterdag 21 december t/m
maandag 6 januari

Tussen 11 en 12 uur

Sint wordt om 8.30 u op school
verwacht.

Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 t/m 8 ’s Middags vrij
Nieuwsbrief 4
KERSTVAKANTIE

School en ouders, schouder aan schouder.
Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouderkind, waarop het kan steunen en vertrouwen.
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Schoolfruit gestart
Vanaf 13 november tot en met 17 april 2020 krijgen de kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit op school, als pauzehapje in de
ochtend. U hoeft uw kind op deze dagen alleen iets te drinken mee te geven
naar school. Twee moeders zorgen ervoor dat het geleverde fruit gewassen
en evt. gescheden of geschild wordt.
We rekenen erop dat u op de maan- en dinsdag uw kind ook een gezond
pauzehapje meegeeft, ook in de groepen 5, 6, 7 en 8.

 Schoolcoördinator
Binnen ons cluster is er een schoolcoördinator uitgevallen. In goed overleg is besloten dat ik twee
dagen schoolcoördinerende taken op mij zal nemen op Obs de Wiekslag in Blijham. Dit betekent dat
mijn lesgevende taken hier op school overgenomen worden. Op maandag zal juf Monique Boonstra
lesgeven in groep 5/6, de kinderen kennen haar.
Op donderdagochtend is juf Ella in groep 1/2 en op vrijdagochtend zal juf Monique Boonstra in
groep 1/2 lesgeven.
Ik blijf dus gewoon voor drie dagen beschikbaar voor schoolcoördinerende taken op Obs Heiligerlee,
ik ben alleen niet altijd op school aanwezig. Voor dringende zaken kunt u mij natuurlijk altijd mailen,
dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Zaken die uw kind betreffen, daarvoor gaat u
natuurlijk altijd eerst naar de leerkracht van uw kind.
Yvonne Rusch
y.rusch@sooog.nl

 Hulp bij kerstversiering gevraagd
Graag willen wij de school, zo snel mogelijk na het vertrek
van de Sint, in gezellige kerstsferen brengen. Vorig jaar
hebben we dat ’s avonds met behulp van een aantal
ouders binnen een uur weten te realiseren, iets wat de
activiteitencommissie onmogelijk alleen kan doen.
Omdat veel ouders aangeven graag iets voor school te
willen doen, maar dit om verschillende redenen niet lukt
onder schooltijd, willen we de school op maandagavond
9 december vanaf 19 uur de school in kerstsfeer
brengen, zodat veel ouders kunnen komen helpen.
KOMT U OOK HELPEN? KOFFIE EN THEE STAAN KLAAR, BOVENDIEN IS HET GEZELLIG!
maandagavond 9 DECEMBER VANAF 19 UUR.
Wij hopen op een hoge opkomst om de ouders van de Activiteiten Commissie te ondersteunen,
zodat al onze kinderen vanaf dinsdag 10 december kunnen genieten van een sfeervolle kersttijd op
school.
Activiteiten Commissie en het team
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Nieuws uit de kleutergroep
In groep 1 zijn Isabella en Ronald begonnen aan hun wendagen.
Binnenkort worden beiden vier jaar en dan mogen ze elke dag naar
school! Isabella en Ronald, van harte welkom, we wensen jullie veel
plezier bij ons op school!

 Tips voor de online veiligheid van je kind
Kinderen zitten steeds vaker op internet. Door de hoeveelheid informatie
die online te vinden is, biedt dit mooie kansen. Internettende kinderen
kunnen echter ook gevaar lopen.
Niet gek dus, als je je als ouder wel eens zorgen maakt over de risico’s
van het internet. Denk bijvoorbeeld aan cyberpesten of de online
challenges die rondgaan. Je kind daartegen beschermen is nog best
een uitdaging: de ontwikkelingen gaan razendsnel en dat is vaak lastig
bij te benen.
Om ouders bewust te maken van wat zij kunnen doen om hun kind veilig te laten internetten,
stelde VPNGids het ‘Kennisdossier Kinderen Veilig Online’ op. Voor het opstellen ervan
werkte het informatieve platform samen met experts, waaronder Justine Pardoen van Bureau
Jeugd en Media, en Geert en Anita Reynders van Stichting Tegen Internet Misstanden.
In het kennisdossier kunnen bezorgde ouders informatie teruglezen over allerlei
onderwerpen, zoals cyberpesten, online challenges en gaming. Ook krijgen zij tips voor hoe
ze erover in gesprek kunnen gaan met hun kind.

 VIP op Obs Heiligerlee, vrij inloopmoment voor peuters
Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen een uurtje meespelen in groep 1/2 en op deze wijze kennismaken
met de ‘grote school’ en m.n. onze Obs Heiligerlee.
De volgende VIP staat gepland op dinsdagochtend 29 november tussen 11.00 tot 12.00 uur.
Kent u mensen met peuters van deze leeftijd in Heiligerlee/Winschoten e.o., wijs ze dan op deze
mogelijkheid. Opgeven hoeft niet en er zijn geen kosten aan verbonden

 Stichting Vrienden Obs Heiligerlee
Denkt u er nog even aan de ouderbijdrage vóór 1 december over te maken? Mocht dit een
probleem zijn, neem dan even contact op met de schoolcoördinator.
(Stichting Leergeld kan hiervoor ook ingezet worden).
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 Oproep: Wie komt ons helpen oud papier op te halen? Vele handen maken licht
werk!!!!!!!!!!!!!!
In de vorige nieuwsbrief had ik deze oproep geplaatst, helaas
heeft zich nog niemand bij mij aangemeld. Daarom nogmaals:
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, hebben we een groot aantal
chromebooks voor de kinderen aan kunnen schaffen. Dit kon mede door de
opbrengsten van het oud papier.
De ouderbijdrage, inclusief het geld voor schoolreis/-kamp is al jaren gelijk
gebleven, en is zeker in vergelijking met andere scholen laag te noemen.
Dit is mogelijk door de opbrengsten vanuit het oud papier.
Ook de excursies in het kader van de Gouden Weken waren mogelijk doordat een groep ouders
zich inzet om het oud papier in Heiligerlee op te halen.
In december wordt een nieuw schema gemaakt voor het ophalen van het oude papier in
Heiligerlee. Dit ophalen gebeurt op 11 zaterdagen in 2020 van ca 14 uur tot 16 uur. Twee auto’s
van Virol met op elk twee ouders, rijden door Heiligerlee.
Drie ouders stoppen met het ophalen van oud papier door de overgang van hun kind naar het
voortgezet onderwijs. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die twee uurtjes op een (of twee)
zaterdagmiddag willen komen helpen. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe minder vaak
iedereen aan de beurt komt.
De ouders die zich nu al inzetten zeggen dat het bovendien beregezellig is!
Wilt u ons team van oud papier ophalers komen versterken? Mail dan naar y.rusch@sooog.nl
Wilt u eerst nog wat meer informatie? Loop dan even binnen of mail naar y.rusch@sooog.nl
Namens al onze leerlingen alvast hartelijk dank!

Volgende nieuwsbrief: Vrijdag 20 december 2019
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