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Personele zaken volgend schooljaar  

De groepsverdeling en de formatie voor volgend schooljaar zal binnenkort naar de ouders worden gemaild.  
We kunnen u alvast laten weten dat we met 7 groepen zullen starten dankzij het groeiend aantal leerlingen. 

Daar zijn wij erg blij mee!  

 
Aanvangstijden komend schooljaar  

Vanaf het nieuwe schooljaar mogen de kinderen vanaf 8:20 uur en 12:50 uur worden gebracht, of zelf naar 
school komen. De leerkrachten van groep 1/2 zijn dan in de klas, de leerkrachten van groep 3 t/m 8 zijn dan 

buiten op het schoolplein.   

 
Nieuwe leerlingen 

Rond en in de zomervakantie worden een aantal kinderen 4 jaar. In overleg met Kinderwereld zullen de 
kinderen van de peuterspeelzaal op vrijdag 5 juli bij ons komen spelen. Op deze manier proberen we de 

overgang naar de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Kinderen die geen gebruik maken van de 
peuterspeelzaal bij Kinderwereld, maar binnenkort wel 4 jaar worden, zullen door ons persoonlijk worden 

uitgenodigd.    

 
Muziekakkoord Drenthe  

Vandaag is groep 5/6 naar De Tamboer in Hoogeveen geweest om daar getuige te zijn van de 
ondertekening van het Muziekakkoord Drenthe. Bij deze feestelijke gebeurtenis was ook Koningin Máxima 

aanwezig. Zij is erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas. Er was veel pers aanwezig onder andere Het 

Jeugdjournaal en RTV Drenthe. Wie weet zien de kinderen zichzelf vanavond tijdens één van de 
uitzendingen.   

 
Oproep wasgroep + Luizenmoeders  

Aan het eind van dit schooljaar nemen een aantal kinderen en daarmee ouders afscheid van onze school. Er 
ontstaat ruimte voor nieuwe ouders in onze wasgroep en bij de luizenmoeders.  

Leden van de wasgroep zorgen bij toerbeurt dat de was wordt gedaan. Kosten die worden gemaakt, kunnen 

worden gedeclareerd. Luizenmoeders zorgen dat na iedere vakantie de kinderen worden gecontroleerd op 
luizen. Opgave kan bij juf Finie, fnakken@obsdewoert.nl (was) of bij juf Ageeth athemme@obsdewoert.nl 

(luizen).   

 
Zeer succesvolle Lenteactie 2019!  

De lenteactie is ook dit schooljaar weer een groot succes geworden. Maar liefst € 4500,00 euro is de 

opbrengst van het harde werken door alle kinderen, ouders en leerkrachten. Wat een geweldig bedrag!!!  
We gaan er voor zorgen dat dit bedrag op een mooie manier aan school en kinderen wordt besteed. Dit jaar 

zal een deel van het geld besteed worden aan nieuwe richtmicrofoons en een monitor speaker. Jos is onze 
deskundige hulpvader op dat gebeid, bedankt Jos!  

Verder is elke Klasse!kas van een leuke bijdrage voorzien. In iedere klassenvergadering zal over de 
besteding democratisch worden gestemd.  

We bedanken nogmaals iedereen hartelijk voor alle inzet die er is geweest om dit tot een succes te maken. 

Leny en Mathilde in het bijzonder voor het vele werk dat jullie hebben verzet!  Leny neemt als ouder 
afscheid van school, Nienke Snippe zal haar plaats straks gaan innemen. 

 
Musical “Gewoon SUPER” groep 8  

Op dinsdag 9 juli presenteren de kinderen van groep 8 de afscheidsmusical voor familie, vrienden en 

belangstellenden! Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
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In de pauze is er een verloting en de mogelijkheid om een drankje te kopen. Zou u zoveel mogelijk gepast 

en/of met kleingeld willen betalen? Alvast bedankt! 

 
Inzameling cadeautjes  verloting musical groep 8  

Tijdens de pauze houden we altijd een spectaculaire verloting. De leerlingen van groep 8 vragen we om 
prijzen in te zamelen. Maar ook de andere kinderen of ouders mogen prijzen meenemen. Misschien dat u 

van uw werk een gesponsord cadeautje kunt regelen? Alles is van harte welkom! 

Mocht u iets hebben voor de verloting, zou u dit willen inleveren bij Finie of in één van de dozen met 
opschrift ‘MUSICAL’ bij iedere ingang van de school willen leggen? 

Alvast hartelijk dank! 
 

Laatste Schooldag 
Vrijdag 12 juli is de laatste schooldag! We gaan deze ochtend een activiteit doen in het Zuster Mohrpark. De 

kinderen moeten deze ochtend zelf eten en drinken meenemen voor de kleine pauze. We hopen er een 

gezellige dag van te maken! 
 

SchoolApp 
Het wordt gewaardeerd wanneer u de SchoolApp gebruikt. De SchoolApp wordt gebruikt voor oproepjes, 

voor het plaatsen van nieuwsberichten in de groep en voor het delen van foto’s.   

Mocht het installeren niet lukken, laat het weten aan juf Corine via ckuper@sg-owsa.nl. Soms lukt dit zelfs 
op afstand via de mail of per telefoon.  

Na de zomervakantie zullen alle leerlingen worden overgezet in de nieuwe groepen.    
 

Laatste nieuws 
Het laatste nieuws kunt u altijd op onze website en in de SchoolApp vinden. 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 20 juni.  

 
Agenda 

Klik hier voor de volledige kalender op de website  
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Bijlage 

 


