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Ouderbijdrage 
Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen van de 
ouderraad over de ouderbijdrage. In deze brief stond 
een foutje. Er stond nl. dat u het geld over kon maken 
t.n.v. st. SOOOG, dit moet natuurlijk St. Boei zijn. 
Onze excuses voor het ongemak. 
 
 Media(wijsheid) 

Het is niet meer weg te denken uit de huidige 
maatschappij; Facebook, Twitter, Instagram, Snap 
chat en ga zo maar door. Kinderen zijn hier 
“dagelijks” mee bezig of komen er mee in aanraking. 
Op school horen we hier ook regelmatig verhalen 
over. Zowel de positieve dingen, maar ook de 
negatieve dingen. Kinderen zijn nog zo “onschuldig” 
in hun doen en laten, dat ze soms niet het juiste 
onderscheid kunnen maken met wie ze bijvoorbeeld 
chatten. Er wordt dan wel gezegd dat het een 
leeftijdsgenoot is, maar het kan heel goed iemand 
anders zijn. Zo zijn er nog veel meer nare zaken 
waarmee kinderen in aanraking kunnen komen. Het 
is goed als ouders  hierover met uw kind in gesprek 
te gaan. Vindt u dat lastig, dan kan de volgende 
website u hierbij ondersteunen:   
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/  
Samen moeten we ervoor zorgen dat er zo weinig 
mogelijk (het liefst niemand) in aanraking komen met 
de nare dingen die kunnen gebeuren op het internet.  

 
 
 

 Opletten met elkaar! 

We willen geen paniek zaaien, maar de afgelopen 
weken zijn vanuit Bellingwolde en Winschoten 
meldingen bij de politie binnengekomen over een wit 
busje dat schoolleerlingen zou hebben achtervolgd 
op hun weg naar school. In meerdere dorpen in de 
grensstreek doen geruchten de ronde over 
soortgelijke voorvallen. Agenten die diensten draaien 
in de regio krijgen tijdens hun briefing de opdracht om 
extra uit te kijken naar het witte busje. De voertuigen 
uit beide meldingen hebben een wit kenteken, het 
merk van de bussen is onbekend.  
Dus let op met elkaar!! 
 
 Toestemmingsformulier  

Enige tijd geleden heeft u een toestemmingsformulier 
voor het gebruik van beeldmateriaal meegekregen. 
Heeft u deze nog niet ingeleverd, dan graag deze 
week inleveren. Alvast bedankt! 
 
 Fluorspoelen en hulp 

Gisteren hebben de kinderen een brief meegekregen 
over het fluorspoelen en of u misschien wilt helpen. 
Zou u deze brief (inclusief het geld) z.s.m. weer willen 
meegeven? Na de herfstvakantie kunnen we dan 
weer beginnen met het fluorspelen! 

 
 
 Mijn School (APP) 

Volgende week krijgt u een activatie mail om gebruik 
te maken van ons nieuwe communicatiemiddel “Mijn 
School”. Mocht het activeren niet lukken, laat het ons 
gerust weten, dan helpen wij u hiermee! 
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 Koffieochtend 

Dinsdag 2 oktober was er weer een koffieochtend om 
van alles met ons als school te bespreken. De ouders 
waren erg positief over de school, wat fijn is om te 
horen. Zo hebben we het gehad over Dalton en de 
groei die kinderen hier mede door maken, KiVa, de 
inloop bij de kleuters, de RUN, de omgekeerde 
oudergesprekken, het lezen en nog veel meer.  
Wilt u ook een keertje komen koffiedrinken en 
meepraten, dan kan dat weer op donderdagmiddag 
29 november om 14:15 uur. Hopelijk zien we u dan! 
 

 
 
  Circus Bossle 

Van zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober is er 
in de Blauwestad weer circus. De kinderen hebben 
gisteren de kortingskaart meegekregen. Voor wie 
gaat, héél veel plezier. 
 

 
 
 Belangrijke data voor in uw agenda 

 22 oktober t/m 26 oktober herfstvakantie 

 30 oktober excursie groepen 7 & 8 

 5 november zijn alle leerlingen ‘s middags 
vrij i.v.m. Adrillen. 

 6 november alle leerlingen vrij i.v.m. een 
inspiratie dag vanuit SOOOG 

 26 & 27 november oudergesprekken voor 
alle groepen 

 29 november koffiemiddag 14:15 uur 

 

 
 Herfstvakantie 

Van maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober is het 
alweer herfstvakantie. Via deze weg willen wij u 
alvast een fijne week toewensen! 
 

 
 

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