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Herfstvakantie.
Van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober hebben de kinderen herfstvakantie! Wij wensen iedereen veel
plezier en hopen op mooi weer…Op maandag 26 oktober wordt iedereen weer op school verwacht.
Verkeersplan m.b.t. kindcentrum locatie Vosholen.
In het kader van het VVN project Veilige Schoolomgeving, is er voor de zomer onder alle ouders een enquête
gehouden over de huidige verkeerssituatie rond school en de verwachting voor de nieuwe locatie. 46% van de
ouders heeft de enquête ingevuld. Het blijkt dat 86% van de kinderen op voeten en fietsen naar school komt.
Van de ouders die de kinderen met de auto brengt, geeft het grootste deel aan dat te doen omdat ze op route
naar een andere bestemming zijn. Andere redenen zijn: de weersomstandigheden, de afstand tot school en een
gevaarlijke school-, thuisroute (3%).
Gevraagd naar wat de verwachtingen voor de nieuwe situatie zijn, wordt vooral het parkeren als zorgpunt
ervaren. De bereikbaarheid van school fietsend en lopend worden wisselend ervaren, een gelijk percentage
denkt dat het veilig dan wel onveilig zal zijn. Er blijkt behoefte te zijn aan goede voorlichting.
Deze enquête is ook gehouden bij de St. Antoniusschool die ook op de nieuwe locatie zal komen.
Het is de bedoeling dat beide scholen samen met ouders een verkeersplan gaan maken. Hierin komen
verkeersafspraken voor de nieuwe schoolomgeving, en wordt aangegeven hoe de loop-, fiets- en autoroutes
rond school het beste gebruikt kunnen worden. Ook het stimuleren van lopen en fietsen zal hier onderdeel van
zijn. Want hoe meer kinderen op voeten en fietsen naar school komen, hoe veiliger het rond school wordt.
En de ervaring in het verkeer die ze hiermee op doen, zorgt ervoor dat ze (straks) veiliger zelfstandig naar
school kunnen. Zodra er meer duidelijkheid is over de oplevering van het nieuwe schoolgebouw, zal het traject
verder opgepakt worden
Rapporten groep 3 t/m 8 beide locaties.
Er veranderen een aantal zaken omtrent het rapport. Naast de ontwikkeling van een nieuw rapport verandert er
ook iets aan de gesprekkencyclus. In november vindt er een combinatie plaats van een voortgangsgesprek en
omgekeerd gesprek (voorheen rapport 1). Tijdens dit gesprek hoort u van de leerkracht hoe het kind het doet op
school (voortgang) en spreekt u over uw kind aan de hand van een vragenlijst die u thuis heeft ingevuld
(omgekeerd gesprek). De informatie over het omgekeerd gesprek ontvangt u via Safe School in november.
Eind januari/begin februari vindt de bespreking van het eerste rapport plaats. Tevens krijgt u dan te horen en
te zien hoe uw kind op de Midden toets van het Cito Leerlingen Volg Systeem heeft gescoord. De kinderen van
groep 3, 4 en 5 krijgen voor het eerst hun nieuwe rapport mee. De kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen hun oude
rapport mee tot en met het einde van de basisschool.
Eind juni/begin juli wordt het tweede rapport uitgebracht. Ouders kunnen dan via de gespreksplanner van
Safe School op eigen verzoek een gesprek met de leerkracht inplannen. Ook bij dit gesprek krijgt u te horen en
te zien hoe uw kind op de Eind toetsen van het Cito Leerling Volg Systeem heeft gescoord.
Op deze manier vindt, vanaf dit schooljaar, de gesprekkencyclus met u plaats. Reden voor deze verandering is
dat u van begin tot einde schooljaar wordt geïnformeerd over de vorderingen van uw kind.
Een tweede verandering zijn de cijfers. Voorheen beoordeelden we van het cijfer 4 t/m 8. Vanaf nu worden de
cijfers 4 t/m 10 gegeven. Reden voor deze verandering is de invoering van de nieuwe taalmethode en de
rekenmethode die beoordelen t/m het cijfer 10. Dit geldt ook voor de nieuwe methode van wereldoriëntatie.
Bovendien sluit het aan bij het Voortgezet Onderwijs.
Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om op donderdagmiddag met de leerkracht van uw kind te spreken.
We hebben dan spreekuur.
Reorganisatie Openbaar Basisonderwijs.
Gisteren hebben alle ouders/verzorgers via Safe School een brief ontvangen over de reorganisatie binnen het
Openbaar Basisonderwijs in de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Sportdag groep 6 locatie Boswijk.
De kinderen hebben met veel plezier en succes meegedaan aan de atletieksportdag. Elk kind is met een
diploma naar huis gegaan. Van elk onderdeel is per kind de hoogst behaalde stand opgeschreven door de
begeleiding. En wat ook erg leuk is; groep 6 locatie Boswijk heeft gewonnen bij de slotestafette. Het was erg
spannend maar onze estafetteploeg bestaande uit 5 kinderen deden het vol concentratie en snelheid.
Er zijn ook leuke foto’s op Safe School geplaatst!
Verslag sportdag groep 6 locatie Vosholen.
Sportdag. Maandag 12 oktober 2015 gingen we naar de sportdag. Het was heel leuk. Vooral de estafette. Daar
moet je eerst kleine pasjes doen daarna onder de tunnel en dan de muur aanraken, en als allerlaatste over de
borden springen. Dat vond ik het leukst. (Jordi Djasmadi)
De sportdag was leuk . we hebben een estafette gedaan .bij de estafette zijn we 2e geworden. We hebben ook
andere dingen gedaan . zoals speerwerpen hardlopen verspringen en over hekjes springen (Patricia Koerts)
Verslag van de experimentjes groep 8 locatie Boswijk.
De experimentjes 9 oktober 2015.
Ik vond het echt heel leuk. Vooral het DNA van jezelf; dat je dat mee mocht. Je zag een soort witte bol/vlek in het
blauwe gedeelte. Dat blauwe heet spiritus. Dat was proef 1!
Proef 2 ging over energie. Toen moesten we brood in een bekertje doen met water in dat bekertje. Toen deden
ze er jodium in, dat werd blauw. En toen hadden we bekertje 2. Toen moesten we 100 seconden op een stukje
brood kauwen en in het bekertje uitspugen met jodium erin. Dat werd wit/rozig dat was heel apart!
Proef 3. Dan had je allemaal kleuren op het papier 12. En dan moest je dat maken. Bijvoorbeeld: als er groen
stond en de kleur was blauw, moest je blauw zeggen. Dat was wel moeilijk! Mijn eerste tijd was 4.43 seconden
en van de tweede 6.98. de tweede was moeilijker dan de eerste. Ik vond het zelf heel leuk en interessant vooral
proefje 1. Dat is mijn mening! En ook een hele mooie presentatie en mooie Powerpoint. Ik denk dat ze hun best
er wel voor gedaan hebben!!! (Mike Scholten)
Gezocht locatie Boswijk.
- Boterkuipjes voor handvaardigheid, wel schoon natuurlijk! Inleveren bij groep 7 Boswijk.
- Dekseltjes wit diameter ± 4 cm. zitten op bepaalde toetjes, flessen of vitaminepotjes.
Inleveren bij groep1/2a Boswijk.
BEDANKT ALVAST!
Vervanging juf Wies groep 3a locatie Vosholen.
Juf Wies komt na de herfstvakantie nog niet volledig terug. Tot die tijd blijft juf Jeanette van Vliet op maandag en
dinsdag werken in groep 3a.
Operatie juf Petra locatie Boswijk.
Juf Petra is afgelopen dinsdag geopereerd. Alles is goed gegaan! Voor wie haar wil verrassen met een leuke
kaart, haar adres is: Johan Vermeerstraat 20, 9601 VC te Hoogezand.

Gevaarlijke situatie locatie Vosholen.
Bij dezen willen wij de ouders dringend verzoeken om geen auto’s te parkeren voor de paaltjes bij de school.
Hierdoor wordt het onoverzichtelijk en omdat de kinderen er soms onverwacht tussendoor ‘schieten’, levert dit
gevaarlijke situaties op!
Gratis tennislessen voor leerlingen van groep 7 beide locaties.
Tijdens de sportdag hebben de leerlingen van groep 7 in een half uurtje kennis gemaakt met tennis als één van
de vele sporten. Een half uur, dat is niet heel erg lang. Het kan zijn dat je nog geen tennis speelt maar het zo
uitdagend hebt gevonden dat je het nog wel een paar keer wilt proberen. Dat Kan!
Je krijgt de kans om helemaal gratis en zonder enige verplichting kennis te maken met tennis. Racket en ballen
zijn aanwezig. Binnen onze clubs lopen al heel goede spelers rond van jullie leeftijd, provinciale kampioenen.
Je kunt aan 2 trainingen meedoen en vervolgens aan een toernooitje.
We organiseren dit op zaterdagmorgen 10 oktober, 31 oktober en 14 november in de hal van LTC De
Kalkwijck van 10 tot 11 uur en van 11 tot 12 uur. Geef je vóór 5 oktober op!
Hoe? Bel of sms Vincent Sleeking, trainer van L.T.C. De Kalkwijck (06-30988003). Je kunt ook een sms sturen
naar mijn nummer. Je wordt teruggebeld. Je kunt ook mailen naar: info@kalkwijck.nl

De Hoge Hoed 2015 beide locaties.

In de herfstvakantie gaan we weer het grote kinderfeest vieren in de ”CSG De Rehoboth” aan de Erasmusweg
in Hoogezand. Het thema is dit jaar “LEF!”. Ook nu zullen er weer leuke workshops zijn,
is de “Hoge Hoed band” weer aanwezig en kijken we naar een toneelstuk waarin Daniel spannende dingen gaat
mee maken. Dit keer is het de 20e keer dat de Hoge Hoed er is en daar hoort natuurlijk een verrassing bij!
Er is wel een grote verandering: in plaats van op maandag en op dinsdag zal het nu alleen op maandag zijn.
Maar alle basisschoolkinderen zijn weer van harte welkom!
Dus schrijf het op: maandag 19 oktober van 13.30 uur tot 16.30 uur DE HOGE HOED!
(deuren open vanaf 13.00 uur).
Herfstknutselen bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 21 oktober gaan we herfstknutselen bij de kinderboerderij! In de herfst kun je heel veel leuke dingen
knutselen, we gaan eerst de natuur in en gaan mooie kunstwerkjes maken. Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12
jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur. Locatie: NME-gebouw (bij de kinderboerderij). Zie ook
onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.
Scholenmarkt leerlingen groep 8 beide locaties.
Op woensdag 18 en donderdag 19 november tussen 18.00 uur en 21.00 uur organiseren de
VO-scholen in Groningen de jaarlijkse scholenmarkt in Martiniplaza. Op deze informatiemarkt staan alle scholen
voor openbaar en christelijk onderwijs in Groningen en Ommelanden. Op de Scholenmarkt is er de gelegenheid
om met docenten en leerlingen van de verschillende scholen te praten. Zo kunnen jullie je oriënteren op welke
scholen er zijn en welke open dagen jullie zouden willen bezoeken.
Wil je meer weten? Kijk dan op: www.scholenmarktgroningen.nl of mail naar: info@02G2.nl.

