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Inmiddels zit de eerste twee schoolweken er weer op. Het laatste jaar in ons eigen
schoolgebouw! Voor sommige kinderen (en
collega’s) was het flink wennen, anderen
konden niet wachten tot de schooldeuren
weer open gingen.
Denkt u er nog even aan dat de bel 5 minuten voor schooltijd gaat, dus om 08.25
uur, zodat de lessen op tijd kunnen starten. Zorg er dus voor dat uw kind op tijd
op school is! We hopen er met elkaar weer
een fijn schooljaar van te maken.

Schoolfotograaf
Op maandag 9 september komt de schoolfotograaf op school.
Alle kinderen worden onder schooltijd individueel, met broertjes en/of zusjes en met de groep op de foto gezet.
Voor de familiefoto met de nog niet schoolgaande broertjes en/of zusjes
kunt u voor schooltijd vanaf
8.15 uur op school komen.
Na enkele weken krijgen de
leerlingen een fotokaart met
inlogcode mee, zodat u thuis
kunt kijken welke foto’s u wilt
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Gymtijden
Dit schooljaar krijgen alle groepen vanaf groep 3 op de dinsdag en gym van juf
Alies. Groep 3 en groep 8 krijgen daarnaast op donderdag van hun eigen leerkracht. Groep 4/5, 6 en 7 krijgen op vrijdag gym van de eigen leerkracht. Op deze
dagen moeten de kinderen dus hun gymkleren
meenemen.
We bieden de gymlessen aan volgens een methode. Juf Alies geeft de toestellessen en de
eigen leerkracht de spellessen.

Stichting Leergeld
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar
om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de
school met zich meebrengt (bijvoorbeeld
schoolbenodigdheden, schoolreis en excursies)
zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of pas
achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen
echter wel rekenen op steun van Stichting
Leergeld. Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met
de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en
eventueel te helpen met het invullen van formulieren.

Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie
naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting ook
zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of
renteloze lening. Stichting Leergeld behandelt
uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid.
Via www.leergeld.nl kunt u rechtstreeks een
aanvraag doen. Stichting Leergeld is bedoeld
voor ouders/verzorgers van kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar Met een laag inkomen ( 120% van bijstandsnorm) die hun
kosten niet of gedeeltelijk of pas achteraf
vergoed krijgen via een andere regeling

Informatieavond
Op maandag 9 september hebben we onze jaarlijks informatie
avond. Deze avond kent dezelfde invulling als vorig jaar. Het is
niet de leerkracht die een verhaal vertelt, maar we organiseren
een soort markt tussen 18.30 en 19.30 uur.
Het is de bedoeling dat uw deze avond samen met uw kind(eren)
naar school komt. In de klassen liggen de methodematerialen uitgestald op de tafel. Uw kind kan u daarbij vertellen wat ze in de
groep doen en tegelijk laten zien wat hij/zij al gemaakt heeft.
Uiteraard is de leerkracht wel aanwezig in de groep om vragen te
beantwoorden of nog wat extra informatie te geven.
In groep 8 zal juf Ester en Olga vertellen over het voortgezet
onderwijs. Deze presentatie start om 18.30 uur.
Door de hele school zult u ook informatie over andere zaken tegenkomen,
zoals bijvoorbeeld over het werken met de Ipads/Chromebooks, leren programmeren en levelwerk. Loop dus ook even door de school om deze informatiestands niet te missen!

Uitnodiging Kinderboekenweek in Winschoten
Begin oktober viert Nederland de Kinderboekenweek.
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is
“Voertuigen”.
De Torenstraat in Winschoten gaat dit item groots
aanpakken.
Op woensdagmiddag 9 oktober gaan we een aantal
leuke evenementen organiseren rondom de Kinderboekenweek. Zo houden we o.a. een voorleesmarathon.
We gaan voorlezen in de winkels, maar ook in een oude bus, een roze Cadillac en we hebben ook 2 brandweerauto’s in de straat, waar aan kinderen voorgelezen worden.
Daarnaast zullen leerlingen van het Ubbo Emmius College in Winschoten een aantal leuke activiteiten organiseren. Zoals een vossenjacht, compleet met allerlei sprookjesfiguren.
In de toren is uiteraard ook een voorleeslocatie en men kan de toren beklimmen. Er is natuurlijk ook muziek.

Verkeersveiligheid
Aan het begin van het schooljaar willen wij u nogmaals wijzer op de verkeersveiligheid.
Vlak voor de begintijd van de school en bij het uitgaan van de school is er veel autoverkeer van ouders die hun
kind naar school brengen en van school komen halen. Het is erg belangrijk in de buurt van de school voorzichtig
(stapvoets) te rijden, zowel aan het begin als aan het einde van ieder schooltijd.
We vragen dan ook uw medewerking de verkeersveiligheid voor uw eigen en andermans kind te verhogen en overlast voor buurtbewoners zoveel mogelijk te voorkomen door:



Als u uw kind naar school brengt, dit zoveel mogelijk lopend of op de fiets te doen.

En wanneer u uw kind toch met de auto brengt, denkt u er dan aan:



Torum stapvoets in te rijden vanaf de Esbörg-zijde, uw kind bij school uit te laten stappen en vervolgens
meteen daarna de straat bij het gymnastieklokaal weer te verlaten.



Uw auto op de daarvoor bestemde parkeerplaats te zetten (naast de gymnastiekzaal—ingang Dollardlaan)
en niet meer te parkeren in Torum omdat dit tot voor kinderen onveilige situaties leidt!

Het gedeelte van Torum voor de school is een zgn. Kiss and Ride zone. Dit betekent dat u, wanneer u uw
kind(eren) brengt, de auto niet voor school kunt parkeren. Het is de bedoeling dat u afscheid neemt van uw
kind(eren) en vervolgens verder rijdt. Haalt u uw kind(eren) met de auto van school, wilt u dan de auto niet
voor school parkeren?



Bij het gebruik van de parkeerplaats achteruit in te parkeren en vooruit rijdend de parkeerplaats te verlaten (u rijdt zo veilig (zeker voor de kinderen) naar huis!).



Parkeerplaatsen niet te blokkeren.



De inrit van bewoners in de omgeving van school altijd te laten.



De toegangen tot het plein bij de school vrij te laten, zodat het gebouw in geval van nood bereikbaar is
voor hulpverleners (zoals ambulance en brandweer).

Wanneer iemand anders dan u zelf (opa, oma, oppas etc.) uw kind(eren) brengt en/of haalt, wilt u deze persoon
dan a.u.b. informeren over deze afspraken?
We vragen bij deze aan ouders van leerlingen van groep 3 t/m 8 die hun kind met de fiets naar school brengen, of
zij hun kind / kinderen bij aankomst op het plein willen sturen. Het blijven spelen op de stoep en rijweg voor het
plein is vanwege het drukke verkeer (auto’s, fietsen) gevaarlijk.
Het is voor de leerkrachten die pleindienst hebben niet mogelijk om kinderen die bij (hun?) ouders staan en spelen en kinderen die op het plein zijn tegelijk in de gaten te houden.
Alvast onze dank voor uw begrip en medewerking.

Oud papier
19 september
Mischa Harwig
René van Boxtel
Cristian Sagel
M. Van Zanten
Ludy Riemeijer
Wim Willemsen
Koos Meijer
Johan Kroon
Vrijwilligers alvast bedankt!
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Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn de volgende leerlingen bij ons op school begonnen:
Jaelynn Grooten

groep 1a

Milly Nijboer

groep 1b

Veralie Pol

groep 1b

Bram Verhoeven

groep 3

Floortje Spuijbroek

groep 4

Lemmy Nijboer

groep 5

Daan Verhoeven

groep 5

Fusie
Dit wordt een spannend en druk jaar voor ons. Het laatste jaar op de oude vertrouwde locatie. Volgend schooljaar zitten
we met zijn allen in het nieuwe gebouw waarvan de contouren al steeds duidelijker zichtbaar worden.
Om ons goed voor te bereiden op de overgang naar het nieuwe gebouw en de nieuwe school hebben we op 18 september een
kennismakingsbijeenkomst met alle medewerkers die in het nieuwe gebouw gaan werken. We zullen dan, op een informele
manier, kennis maken met de medewerkers van Annewieke, KiWi en de peuterspeelzaal.
Op vrijdag 4 oktober hebben we
een studiedag die we volledig besteden aan de fusie en het onderwijs op de nieuwe school. We hebben in de afgelopen jaren al veel
ontwikkeld en bedacht, maar nu
moet het verder (concreet) vorm
gaan krijgen. We doen dit onder
begeleiding van Janny Reitsma die
voor SOOOG meer scholen begeleidt op weg naar kindcentra.

