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 SOOOG-nieuws 

Vandaag krijgen alle oudste kinderen het  
SOOOG-magazine weer mee naar huis. Hierin 
staan allerlei leuke artikelen die met onze 

scholen te maken hebben en waar wij als 
SOOOG mee bezig zijn. 
Daarnaast vindt u in de bijlage nog een brief 

vanuit onze Stichting over de voorgenom en 
samenwerking met stichting kinderopvang 
KiWi. 

 
 
 Enquête Wijkplatform  
Het wijkplatform zet zich in voor de leefbaarheid 

in onze wijk. Ze zouden het fijn vinden als de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 meedenken 
door de enquête in te vullen. Deze krijgen ze 

vandaag mee naar huis (zie ook bijlage). U mag 
als ouders uw kind daar best even bij helpen.  
Indien de kinderen kans willen maken op een 

presentje, moeten ze even hun naam op de 
enquête invullen. De enquêtes kunnen gewoon 
bij de leerkrachten weer ingeleverd worden.  

 

 

 Nieuwe OR-leden 

Zoals u in het vorige Tweemasterjournaal heeft  
kunnen lezen was de vraag of er ouders waren 
die het leuk zouden vinden zitting te nemen in 

de OR. Nu waren er 3 plekken vrij gekomen en 
er hebben zich ook 3 kandidaten aangemeld.  
Dus een verkiezing was deze keer niet nodig 

voor de OR.   
We hebben inmiddels afscheid genomen van 
dhr. H. Lauwaars, mevr. J. Jaarsma en mevr. P. 

Mulder. Via deze weg willen we jullie nogmaals  
hartelijk danken voor jullie inzet al die jaren! 
De nieuwe leden; mevr. N. Pijper, mevr. C. 

Tjapkes en mevr. H. Ruiter hebben inmiddels  
hun eerste vergadering meegemaakt. We heten 
hen dan ook van harte welkom binnen onze OR 

en wensen ze veel plezier toe! 
 

Nieuwe MR-leden 

Ook zijn we opzoek geweest naar een nieuw 
MR-lid (van de oudergeleding), waarbij de 
zittende kandidaat zich herkiesbaar heeft  

gesteld. Inmiddels zijn hier ook 3 andere 
kandidaten bijgekomen. Dit betekent dus dat er 
4 kandidaten zijn en er dus verkiezingen 

moeten plaatsvinden. Inmiddels heeft u een 
stembiljet gekregen. U kunt dit invullen en 
inleveren in de stembus (deze staat op het  

aanrecht van de keuken). Dit kan t/m 9 maart  
12:00 uur. Hierna worden de stemmen geteld 
en hoort u z.s.m. van ons wie het geworden is. 

 

 
Financiële verslagen 
De financiële verslagen van St. Boei liggen 

weer ter inzage op school. U kunt dit inzien van 
5 t/m 29 maart. Wilt u de stukken inzien, dan 
kunt u vragen naar Gerry Hofsteenge.  

 
Geraniumactie  
Binnenkort worden de lijsten voor onze jaarlijkse 

Geraniumactie weer uitgedeeld onder alle 
leerlingen. Er zijn enkele wijzigingen qua data,  
maar hierover wordt u binnenkort uitgebreid 

geïnformeerd. We hopen weer op een 
succesvolle verkoop!  
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De schoolfotograaf  

Ook dit jaar komt onze schoolfotograaf weer 
langs op school. Dit zal op maandag 26 maart  
zijn. Tegen deze tijd zult u hier meer informat ie 

over krijgen.  

 
 
Kraak de Kluis 

Groep 8 heeft inmiddels al kennis gemaakt met 
het reilen en zeilen in het Voortgezet onderwijs .  
Zo zijn ze bijvoorbeeld naar het Dollard College 

geweest en hebben daar een lessencarrousel 
gevolgd. Hierbij moesten ze ook een Kluis 
kraken en hiermee konden ze een prijs winnen.  

Yasmijn Blaauw heeft deze prijs gewonnen. We 
zijn super trots op haar. Gefeliciteerd Yasmijn!! 
 

Belangrijke data voor in uw agenda 

 Woensdag 21 februari zijn alle kinderen 
vrij i.v.m. een Margedag 

 Donderdag 22 februari ‘s middags 
Kleuterfeest 

 26 februari t/m 2 maart is het  
Voorjaarsvakantie 

 Woensdag 21 maart zijn alle kinderen 
vrij i.v.m. een themadag die gehouden 
wordt voor alle leerkrachten in 

samenwerking met andere 
schoolbesturen. 

 Dinsdag 6 maart & Woensdag 7 maart  

spreekavonden voor de groepen 1 t/m 
7 

 Maandag 26 maart schoolfotograaf 

 Maandag 2 april, 2e Paasdag kinderen 

zijn vrij 

 Dinsdag 3 april oudpapier route i.p.v.  
de maandag! 

 Woensdag 4 april, starten we met het  
project: Kunst 

 Donderdag 5 april, Verkeersexamen 
groep 7 

 Dinsdag 10 april, Veenpark groep 6 

 Donderdag 12 april, Schooltheater 
groepen 1 t/m 4 

 Dinsdag 17, woensdag 18 en 
donderdag 19 april CITO eind groep 8 

 Donderdag 26 april dagexcursie 
Westerbork groepen 7 & 8 

 Vrijdag 27 april Koningsdag, alle 
kinderen zijn dan vrij! 

 30 april t/m 4 mei, meivakantie 

 Donderdag 10 en vrijdag 11 mei 

Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij! 

Voorjaarsvakantie 

Volgende week hebben we Voorjaarsvakant ie.  
We willen via deze weg iedereen alvast een 
hele fijne Voorjaarsvakantie wensen. Maak er 

een leuke & gezellige week van! 
 

 
 

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