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ongeveer 21.00 uur duren.
Deze keer geven we een andere invulling aan de
ouderavond. Naast het zakelijke deel (de
verslagen van de OR, MR en van Stichting
Vrienden van de Bouwsteen die ter inzage liggen)
organiseren we twee workshops:
Agenda januari
22
Open Dag Ubbo Emmius
23
Start Nationale Voorleesdagen
28
Open Avond Dollard College
Bellingwolde vanaf 18.30 uur
29
Open Dag Dollard College
Winschoten
29
GGD gr. 2
30
GGD gr. 7
30
Open Dag Dollard College
Woldendorp
30
Oud papier lopen

Workshops:
1.
Muziek met juf Erna
2.
Kennismaking met
‘programmeren’ (toekomstgericht
onderwijs) voor gr. 1 t/m 8.

Agenda februari
11 - 15
Oudergesprekken
18 - 22
Voorjaarsvakantie
27
Algemene ouderavond
28
Studiemiddag team (Alle leerlingen
zijn vanaf 12.00 uur vrij.

Naschoolse Activiteit op DONDERDAGMIDDAG
Wij willen u er op wijzen dat ook
dit jaar SOOOG haar leerlingen wederom geheel
gratis de mogelijkheid biedt om na schooltijd te
gaan sporten. Dit in het kader van ‘Ontdek je
beweegtalent’ en in samenwerking met het Huis
voor de Sport Groningen.
Deze naschoolse activiteiten zijn voor obs de
Bouwsteen samen met obs de Uilenburcht op
donderdagmiddag in sporthal de Hardenberg:

Oud papier
De opbrengst van het oud papier
lopen van de maand december
was € 600,15. Alle vrijwilligers die
zich hiervoor inzetten danken wij
heel hartelijk!!
We zijn nog steeds op zoek naar
ouders die zich ook een keer in willen zetten om
oud-papier te lopen. U kunt u zich aanmelden bij
de leerkracht van uw kind of bij Carla Jansen.
Algemene ouderavond woensdag 27 feb.
Wij nodigen u allen van harte uit hierbij aanwezig
te zijn. De avond begint om 19. 00 uur en zal tot

Onze vakdocent voor muziek, juf Erna, zal u laten
horen, zien en laten beleven hoe de muzieklessen
voor de leerlingen verlopen.
Leerkrachten zullen laten zien waar we mee gaan
starten op het gebied van ‘programmeren’ met
kinderen vanaf 4 jaar.




14.30 uur - 15.15 uur voor de groepen 1 t/m 4
15.15 uur - 16.15 uur voor de groepen 5 t/m 8

Deze activiteit is dus
verplaatst van de
woensdagmiddag naar de
donderdagmiddag!
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GGD ook via WhatsApp te
bereiken!
In groep 2 en in groep 7 komt
uw kind in contact met de GGD Groningen.
Behalve dit contactmoment tussen uw kind
en de doktersassistent, is de GGD Groningen
voor u als ouder echter altijd te bereiken bij
vragen over opvoeding en/of over
gezondheid. Sinds een jaar hebben ze ook
een WhatsApp nummer.
GGD Groningen:
Telefoon: 050 367 4991
WhatsApp: 06 10565212
Facebook: facebook.com/ggdgroningen Website:
www.ggd.groningen.nl

Vreedzame School / opleiding mediatoren
De sollicitatierondes voor mediator voor de
leerlingen van groep 6 en 7 zijn achter de rug.
De groep geselecteerde
mediatoren krijgen 3
middagen een training om
vaardigheden onder de knie
te krijgen om een conflict op
een goede manier op te
lossen. Deze cursus start
dinsdag 22 januari onder leiding van juf
Esther en is onder schooltijd.

Pannenkoekendag verzet naar vrijdag 22
maart!
In verband met de aangekondigde staking in
het onderwijs op vrijdag 15 maart, hebben
we besloten de pannenkoekendag een week
door te schuiven. Naar vrijdag 22 maart!
We willen dan graag de opa’s, oma’s en
andere oppas van de kinderen - die met

regelmaat op uw kind passen - in het zonnetje
zetten.
Zij zijn dan van 13.00 - 14.00 uur van harte
welkom om samen met hun ‘oppaskind’
pannenkoeken op school te komen eten. Wilt
u de datum alvast aan hen doorgeven? Dat
wordt weer smullen! Net als vorig jaar is deze
uitnodiging alleen voor de
‘oppas’ bedoeld.
Om het organisatorisch
goed te laten verlopen en
vooraf te weten hoeveel
pannenkoeken we moeten bakken. Het ene
gezin zal 1 oppas-opa/oma/tante/ouder
hebben en het andere gezin misschien wel
twee, drie of vier. We stellen echter wel een
limiet van vier gasten per gezin. U krijgt nog
een brief waarin u het aantal ‘oppaspersonen’ aan kunt geven. Natuurlijk
hebben we ook uw hulp nodig bij het bakken
van pannenkoeken!

Nationale Voorleesdagen 23 jan.—2 feb.
Het doel van de Nationale Voorleesdagen is
het voorlezen aan jonge kinderen te
bevorderen.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk! Het
prikkelt de fantasie, ontwikkelt het
taalgevoel, vergroot hun woordenschat en
draagt bij aan hun interactieve vaardigheden.
Maar bovenal bezorgt het uw kind plezier!
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Paasmarkt
Vrijdag 19 april van 13.00 uur tot 15.00 uur
organiseren we op school een Paasmarkt. Net
als voorgaande jaren met de kerstmarkt, is het
de bedoeling dat kinderen zelf creatieve
decoraties maken. Ouders die het leuk vinden,
willen we vragen om ook iets te maken voor
de verkoop tijdens de Paasmarkt. Mocht u
ideeën hebben, kunt u zich melden bij iemand
van de ouderraad of een mail sturen naar
Carla Jansen (c.jansen@sooog.nl).
Op dinsdag 2 april gaan we aan de slag met de
leerlingen om leuke Paas– en
voorjaarsknutsels te maken voor de
Paasmarkt. Daarbij kunnen we nog wel wat
extra handen gebruiken. Binnenkort ontvangt
u hierover meer informatie. Noteert u 2 april
en 19 april alvast in uw agenda?
Heeft u nog andere ideeën voor de Paasmarkt,
dan horen we die graag!

Tegen malathion en permetrine is de
hoofdluis steeds vaker resistent (ongevoelig).
Daarom hebben middelen met dimeticon de
voorkeur. Tegen deze middelen is geen
resistentie mogelijk, omdat dimeticon een
andere werking heeft (het verstikt de luis).
Bestaan er natuurlijke middelen tegen
hoofdluis?
De uitkambehandeling is de meest natuurlijke
aanpak van hoofdluis. Er bestaan producten
tegen hoofdluis die zijn gebaseerd op olie,
maar daarvan is niet bewezen dat ze werken.
Wat kan ik gebruiken bij zwangerschap,
borstvoeding of bij een baby?
Bij zwangerschap en het geven van
borstvoeding kunt u de kambehandeling met
crèmespoeling volgen. Het gebruik van
antihoofdluismiddelen op basis van malathion
en permetrine wordt afgeraden aan
zwangeren en vrouwen die borstvoeding
geven. Wij adviseren u antihoofdluismiddelen
op basis van dimeticon alleen te gebruiken in
overleg met een arts. Voor baby’s onder de 6
maanden adviseren wij de uitkambehandeling.
Antihoofdluismiddelen mogen bij zwangeren
en baby’s onder de 6 maanden alleen onder
medisch toezicht worden gebruikt.
Bron: www.rivm.nl

Luizen? Tips van het LOT
Als ik kies voor een antihoofdluismiddel, welk
middel dan?
Er zijn in Nederland verschillende
antihoofdluismiddelen verkrijgbaar in de vorm
van een lotion of shampoo. Deze middelen
hebben de volgende werkzame stoffen:
dimeticon, malathion en permetrine.

