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Afwezigheid en vervanging Janine Smit 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen was Janine Smit, i.v.m. een operatie, van 21 
november tot en met de kerstvakantie afwezig.  Gedurende haar afwezigheid was Mariëlle Tolboom 
elke week een dag op school aanwezig.  
 
De operatie van Janine is goed verlopen. Het herstel gaat goed. Janine neemt na de vakantie niet 
direct weer al haar taken op zich, dit wordt rustig opgebouwd. Haar taken worden eerst 
overgenomen o.a. door Mariëlle. Over de invulling van de taken berichten wij u zo spoedig mogelijk. 
 
Bus 
Wanneer het nodig is om uw kind af te melden voor de bus, kunt u het bus- telefoonnummer bellen 
of appen. Helaas heeft Marianne nu nog geen internet op de telefoon wanneer ze op de bus zit. We 
zijn ermee bezig om dit op te lossen maar dan nog: Marianne moet, vanwege de planning van de 
route, weten wie ze wel en wie ze niet moet halen. Dus graag op tijd (voor 7 uur ’s ochtends) 
ziekmelden bij Marianne (busnummer: 06-29918487) maar dus ook op school! 
 
De afgelopen weken waren er elke dag kinderen die weer mee naar school moesten omdat er geen 
ouder of verzorger de deur opendeed op het afgesproken adres. Dit is voor de kinderen niet prettig 
na een lange schooldag. De kinderen worden vanaf 7:30 uur opgehaald en worden vanaf 14:30 uur 
weer naar huis gebracht, houdt u daar rekening mee! 
 
Schoolreis- en kampgeld schooljaar 2016-2017 
U heeft een brief meegekregen over het volgende: 
In de tweede helft van dit schooljaar willen wij met alle kinderen van groep 1-7 op schoolreis. De 
kinderen van groep 8 gaan dan op kamp. Om dit te kunnen bekostigen hebben wij de schoolreis- en 
het kampgeld vastgesteld:  
Schoolreisgeld groep 1 t/m 7  € 25,00  
Kampgeld voor groep 8                     € 40,00  
 
Dit geld kunt u, vóór 1 april 2017, overmaken op NL62INGB0668378859 t.n.v. Stichting Primenius in 
Oude Pekela onder vermelding van naam kind(eren) en brinnummer 07UC. 
 
Voor ouders die gebruik maken van de webshop van Kans voor uw kind: de schoolreis en het kamp 
zijn hieraan toegevoegd.  
 
Mocht betalen lastig worden, neem dan contact op met school. Samen met u kunnen we dan naar 
een passende oplossing zoeken.  Kinderen waarvoor het schoolreis- of kampgeld niet betaald is, 
kunnen niet mee op schoolreis of op kamp.  
 

Wanneer u gebruik kunt maken van : www.kansvooruwkind.nl (Werkplein Eemsdelta) houdt er dan 

rekening mee dat het bedrag wat er nu nog eventueel staat, verdwijnt op 31 december!  

 
 
 
 

http://www.kansvooruwkind.nl/
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Eten en drinken in de pauzes 
Wilt u op maandag, dinsdag en donderdag (en voor groep 5 t/m 8 op vrijdag ook) uw kind fruit, 
brood en 2x drinken meegeven? We eten op die dagen om 10 uur en om 11.45 uur in de klas. Op 
woensdag (en vrijdag voor groep 1 t/m 4) eten en drinken we alleen om 10 uur op school omdat de 
kinderen op deze dagen tussen de middag naar huis gaan. 
 
Dankzij ‘schoolfruit’ hebben we voor de hele school elke week een ander stuk fruit om eens te 
proeven in de klas. Deze week was het ananas en kaki- fruit. Heel veel kinderen genieten daar erg 
van! We zijn er blij mee. Dit project loopt door tot in week 7 van het nieuwe jaar. 
 
Lunch met vrijwilligers 
Op donderdag 22 december hebben we gezellig geluncht met de vrijwilligers die ons dit jaar zo fijn 
hebben geholpen. Wat zouden we zijn zonder jullie inzet! Hartelijk dank voor jullie hulp! 
 
Nieuwe kinderen 

Na de vakantie starten 3 nieuwe kinderen bij ons op school: Amy en Emily (zusjes van Damian) en 

Djalisha. Welkom op onze school!!!  

Groep 1,2,3 
We krijgen af en toe vragen over gymkleding: 
We gymmen in de winter heel vaak. Gymkleding mag, maar is niet verplicht. U mag uw kind een 
gymbroekje en T-shirt meegeven. De kleding mag op school blijven hangen maar mag ook in de 
fruittas mee naar huis. U kunt daarover zelf afspraken maken met uw kind.  
 
Er zijn weer veel ongelukjes met in de broek plassen geweest. De kinderen krijgen dan een broek en 
onderbroekje te leen van school. Helaas krijgen we die kleding haast niet weer terug. Hierdoor is de 
voorraad kleding op school heel erg klein geworden. Kunt u deze leenbroeken en ondergoed weer 
gewassen meegeven aan uw kind?  
 
Voor alle groepen van school, maar vooral voor kinderen van groep 3 is het heel erg belangrijk dat u 
met uw kind leest. Alleen door veel te oefenen, leren kinderen makkelijk en sneller te lezen.  
Groep 3 krijgt regelmatig woordjes en teksten mee om te oefenen. Maar ook boekjes lenen van de 
bibliotheek is prima! Helpt u uw kind daarmee? 
 

Spreekbeurten en Boekbesprekingen 

We zijn weer begonnen met de spreekbeurten en boekbesprekingen in de bovenbouw. Alle kinderen 

hebben een document ontvangen waarin staat beschreven hoe ze te werk kunnen gaan voor hun 

spreekbeurt of boekbespreking en daarnaast hebben zij een rooster gekregen met een datum 

waarop zij aan de beurt zijn. Deze documenten heb ik u ook via de mail gestuurd, wilt u met uw kind 

de datum goed in de gaten houden? Bij vragen kunt u altijd mailen. 
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Het is zover: vakantie!!!! 

Vrijdag 23 december begint de vakantie. We zien elkaar weer op maandag 9 januari 2017.  

Voor alle leerlingen: Fijne feestdagen, lekker genieten van je vakantie, goed uitrusten en 

heeeeeeeeel veeeeeeeeel lezen!!!!!!!  

Groetjes, 

Team Sterre der Zee 

 


