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Sportproject SOOOG - FC Groningen
Vakdocenten bewegingsonderwijs, werkzaam
binnen SOOOG, hebben een (TOP) Sportproject SOOOG-FC Groningen georganiseerd. Na
de voorjaarsvakantie zal het project op alle 24
scholen van start gaan. De beweegmomenten
van de groepen 5 t/m 8 zullen dan de komende
periode in het teken staan van voetbal. Deze
lessen worden door de eigen leerkracht gegeven. Daarnaast verzorgen de trainers (of spelers) van FC Groningen samen met de groeps-

Sportproject

leerkrachten een voetbalclinic
op het voetbalveld van Nieuwolda. We
hebben daarbij ook hulp van een paar ouders nodig. (Opgeven: s.nap@sooog.nl).
Deze clinic zal voor Letterwies plaatsvinden op maandag 13 maart van 10.30 uur tot
12.00 uur. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze in sportkleding verschijnen,
bv een trainingsbroek, shirt, trainingsjack
of sweater en voetbal– of sportschoenen.
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Nieuwe methode Taal en Spelling
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we met een nieuwe methode voor taal en spelling. Op dit moment zijn we ons nog aan het oriënteren welke methode het zal gaan worden. In de klas laten we tijdens de
taal en/of spellingslessen de kinderen ook kennis maken met de door ons
geselecteerde methode(s). Misschien heeft uw kind er al over verteld?

Verteller in groep 1 t/m 4
Onlangs was Erik van Dort, de grappige verteller van Stichting Vertellus,
bij ons in de klas. Deze meneer kennen we wel, want hij komt in september
altijd vertellen over de paddenstoelen die te vinden zijn in het Midwolderbos. Dit keer had hij 2 vrienden meegenomen, Konijn en Muis. Zij konden
mooie muziek maken bij het verhaal . Erik vertelde een verhaal over uil,
das, pad en mol die samen op pad gingen naar een nieuw plekje. Er was namelijk brand geweest in het bos. Het verhaal is een afgeleide van de televisieserie "beestenbos is boos". De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben
genoten van Erik en zijn vrienden! Het was een geweldige voorstelling!

Ik ben Welkom!
In week 12, de week van 20 t/m 24 maart wordt weer de landelijke campagneweek van het
openbaar onderwijs gehouden. Het thema van deze campagneweek is wederom “Ik ben welkom!” Ook wij doen elk jaar mee aan deze actie. Dit jaar is onze open dag op woensdagochtend 22 maart. Deze ochtend is voor iedereen die graag kennis wil maken met obs Letterwies. Toekomstige ouders zijn
op deze dag welkom van 8.30 tot 12.00. Zij kunnen uiteraard
een rondleiding door de school krijgen. Ook buiten deze dag
om staat de school altijd open voor (toekomstige) ouders en
leerlingen. Heeft u vragen of wilt u een gesprek met één van
de leerkrachten of de directie, laat het ons weten. We maken dan graag een afspraak met u.

6:

Studiemiddag juffen!
Alle kinderen zijn „s middags vrij.



Studiemiddag juffen!
Alle kinderen zijn „s middags vrij.

13:

Voetbalclinic gr. 5 t/m 8

22

Open dag “Ik ben welkom!” van 8.30 tot 12.00

Oud papier 25 maart
G. Groenendaal
E. Dijks
A. Vondeling
P. Heikens
Oud papier 29 april
R. Kuiper
M. Vos
E. Snijder
G.Boven

Bezoek bibliotheek Midwolda gr. 1/2
In het kader van de Nationale Voorleesdagen zijn de leerlingen

kaartjes bij elkaar zoeken;

van groep 1/2 naar de bibliotheek in Midwolda geweest. Eerst

het juiste boek bij een plaat

werd een boek over een trol voorgelezen met behulp van het

zoeken, enz. Na afloop kre-

vertelkastje (zie foto).

gen we ook nog ranja. Daar-

Daarna konden de kinderen aller-

na zijn we met de vaders en

lei opdrachten en spelletjes doen,

moeders weer naar school

zoals „letters vissen‟, waar een

gereden.

woord van gemaakt kon worden;

Ouders wederom bedankt voor het rijden en begeleiden

trollen zoeken op de i-pad; rijm-

van een groepje kinderen!

Damtoernooi gr. 5/6 en gr. 7/8
Op woensdag 25 januari en 1 februari hebben verschillende kinderen van
de groepen 5/6 en 7/8 meegedaan aan het 5e scholendamtoernooi in Winschoten. Het initiatief ging uit van de Damclub Winschoten. Kinderen die
het leuk vonden hieraan mee te doen, konden zich opgeven bij hun juf.
Onze leerlingen hebben met plezier meegedaan. Helaas gingen de prijzen
naar kinderen van andere scholen. Alle deelnemers ontvingen een medaille.

Letterfeest groep 3/4
De kinderen van groep 3 hebben nu alle letters geleerd. Dat
hebben we gevierd met een letterfeestje! In de gang en in de
klas hadden we een letterspeurtocht. Groep 4 wilde natuurlijk
graag meedoen. Daarna hadden we met z‟n allen een heuse letterbingo. Dit feestje sloten we af met een letterdiploma voor
groep 3. Gefeliciteerd allemaal!

Leesbevordering groep 5/6 Scoor een Boek!
Meer dan 6000 leerlingen doen dit jaar mee aan Scoor een boek!, het sportieve leesproject van de Groningse bibliotheken en Fc Groningen in de Maatschappij. Scoor een Boek! combineert lezen met sport... want scoren kun je overal.
De komende 10 weken gaan de kinderen in de klas boeken lezen („scoren‟).
Op de deur van ons klaslokaal hangt een Scoor een boek!-poster. Zodra een
boek is uitgelezen, plakken de kinderen een voetbalsticker op de poster. Zo
weten we na 10 weken hoeveel boeken er zijn gelezen. De kinderen worden
aangemoedigd door Fc Groningen-speler Tom Hiariej.
Na vijf weken bezoekt de medewerker van de bibliotheek opnieuw de klas.
In de Rust!, praten we over de gelezen boeken en hoeveel er al zijn gescoord.
Op 11 april klinkt het Eindsignaal! en is het tijd om te gaan scoren op het
sportveld. Deze sportieve afsluiting vindt plaats op het voetbalveld in
Scheemda.

Nationale Boomfeestdag
Ieder jaar plaatsen of planten de kinderen van groep 2 in het kader van Boomfeestdag een boom,
struik(en) of iets anders wat met de natuur te maken heeft. Vorig jaar is er een insectenhotel geplaatst.
Voor dit jaar is er al wel idee, maar dit zal niet meer in maart gerealiseerd kunnen worden. Zodra we
meer weten, hoort u van ons!
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De nieuwsbrief van obs Letterwies vers
chijnt op de volgende
data voor het schooljaar 2016-2017:

: 2e Paasdag (Vrij)

18 – 20 : Eind Cito (groep 8)
21

: Koningsdag op school

22 - 30 : Meivakantie

2 september

20 januari

30 september

12 mei

3 maart

4 november

16 juni

7 april

14 juli

2 december

web!
Bezoek ons op het
nl
www.obsletterwies.

Wij proberen de nieuwsbrief zo zorg
vuldig mogelijk samen te
stellen en voor u als lezer aantrekkelijk
te maken….
Heeft u een artikel voor de nieuwsbr
ief of een onderwerp
waarover u graag iets in de nieuwsbr
ief wilt lezen, dan kunt u
daarover contact opnemen met Carla
Jansen.

O.b.s. Letterwies
Bezoekadres: Meidoornstraat 20, 9944 AR Nieuwolda
Postadres:

Postbus 32, 9670 AA Winschoten

Telefoon:

0596 541265

E-mail:

obsletterwies@sooog.nl

GGD ook via WhatsApp bereikbaar
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter
altijd te bereiken bij vragen over opvoeding over gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een
WhatsApp nummer. Handig!
GGD Groningen Telefoon: 050 367 4991

WhatsApp: 06 10565212

10-jarig jubileumfeest SOOOG
Het 10-jarig bestaan van onze Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) laat het bestuur niet zomaar voorbij gaan. Aan het begin van dit schooljaar is er een groot feest geweest voor
alle werknemers. Het feest voor de kinderen ter ere van het 10-jarig jubileum zal aan het eind van het
schooljaar plaatsvinden. De datum dat er gefeest zal worden op Letterwies is op dinsdag 27 juni!
“Hoe-wie-wat” volgt later….. We laten ons verrassen!

Data schoolreizen :
Groep 1 t/m 4 : dinsdag 23 mei
Groep 5/6: vrijdag 9 juni
Groep 7/8: 22-23-24 mei naar Ameland

Overblijf:
Graag maken wij u er nog eens op attent dat
het aan- en afmelden voor het „overblijven
op school‟ de verantwoordelijkheid is van u als ouder. De
overblijfkrachten vragen u vriendelijk doch dringend er aan
te denken als uw kind onverwachts niet overblijft. Alvast
hartelijk dank! Tel: 06 - 26060581
e-mail: overblijfobsletterwies@gmail.com

