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Presentje voor alle leerlingen van SOOOG! 
18 mei jl. hadden we op school de Stuntdag die 
werd aangeboden door onze stichting, omdat 
we 10 jaar hebben bestaan. Dit was een groot 
succes en de kinderen hebben genoten.  
Verder stond het project “Beweegtalent” 
centraal in samenwerking met Huis van de 
Sport Groningen en FC Groningen.  
Om dit alles feestelijk af te sluiten krijgen alle 
kinderen vandaag van SOOOG een mooie 
bidon cadeau met het logo van de stichting 
erop. We hopen dat ze veelvuldig gebruikt gaan 
worden en dat de kinderen er veel plezier van 
hebben! 

 
 
Spreekavonden 
Binnenkort hebben we de laatste ronde 
spreekavonden van dit schooljaar! In de bijlage 
de uitnodiging hiervoor. De kinderen krijgen het 
papier vandaag ook mee, zodat u het kunt 
invullen en weer mee terug kunt geven. 
Uiterlijk 23 juni de briefjes graag weer terug! 
 
Studiefonds Groningen 
Gaat uw kind naar het voortgezet 
onderwijs?  En ligt uw inkomen rond het 
minimum? Dan komt u mogelijk in aanmerking 
voor een bijdrage van het Studiefonds 
Groningen.  Het Studiefonds is er voor:  

 scholieren in het voortgezet onderwijs 
jonger dan 18 jaar.   

 leerlingen van 16 of 17 jaar die een 
MBO-beroeps opleidende leerweg 
volgen.  

 MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 
30 jaar.   

Bekijk hier het filmpje over het Studiefonds: 
https://youtu.be/kFJTBOf-BfA Voor meer 
informatie en voor een aanvraagformulier kunt 
u terecht bij het secretariaat van het 

Studiefonds van de provincie Groningen, 050 - 
316 43 21 of 
studiefonds@provinciegroningen.nl. U vindt 
ook meer informatie op 
www.studiefondsgroningen.nl.  
 
Staking dinsdag 27 juni 
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die u 
heeft gehad over de staking van dinsdag 27 
juni, beginnen de lessen deze dag niet om 8:30 
uur, maar om 9:30 uur. De hekken en deuren 
van school gaan pas om 9:25 uur open deze 
dag! 
 
Vrij 

 Woensdag 12 
juli, alle kinderen vrij 
(leerkrachten hebben 
een dag vergadering) 

 Vrijdag 21 juli, 
alle kinderen om 12:00 
uur vrij (zomervakantie 
t/m 3 september)  
 

Schoolreisjes 
De eerste schoolreisjes zijn alweer geweest! De 
kinderen hebben weer genoten van de leuke 
uitjes. We willen via deze weg de begeleiders 
hartelijk danken voor hun inzet! De groepen 7 & 
8 gaan binnenkort nog op hun meerdaagse 
schoolreis. 
De data: 

 Woensdag 28 juni t/m vrijdag 30 juni, 
groep 7 

 Maandag 3 juli t/m donderdag 6 juli, 
groep 8 (vrijdag 7 
juli zijn de kinderen 
van groep 8 vrij!) 

Misschien heeft u al 
enige informatie 
ontvangen over de 
schoolreis van uw kind, 
anders volgt deze nog 
de komende periode. 

 
Enkele belangrijke data voor de komende 
periode 

 Donderdag 22 juni – Sportdag groepen 
3 & 4  

 Vrijdag 23 juni – Sportdag groepen 5 
t/m 8 

 Maandag 3 & dinsdag 4 juli – 
Rapportgesprekken voor de groepen 1 
t/m 7 

 Donderdag 20 juli – “Laatste 
schooldag” activiteit 

 Maandag 17 juli – Musical groep 8 
 

Met vriendelijke groet, 
Team o.b.s. de Tweemaster 
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