NIEUWSBRIEF april/mei 2019
Staat voor onderwijs dat meegroeit!

Agenda april/mei 2019

Woensdag 10 april
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 april
Woensdag 17 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april
Zaterdag 27 april
Ma.29 april t/m vr.3 mei
Zaterdag 4 mei
Zondag 5 mei
Dinsdag 7 mei
Zondag 12 mei
Donderdag 16 mei
Vrijdag 17 mei

Schoonmaakavond (zie info)
Ontbijt op school + Koningsspelen
IEP eindtoets groep 8
IEP eindtoets groep 8
Goede Vrijdag : leerlingen vrij
Paasmaandag: leerlingen vrij
KONINGSDAG
Deze week Meivakantie
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag 
Oud papier
Moederdag
Leerlingenraad (4)
Nieuwsbrief

Kampioenen!!
Op 3 april 2019 ging groep 8 met zijn allen
naar Heech toe. Daar begon de eerste
wedstrijd als volgt: ze hadden 0-0
gespeeld. Toen hadden we tien minuten
pauze. Daarna moesten ze weer spelen.
Die hadden ze 1-0 gewonnen.
Weer een stap dichter bij de cup. Na de
tien minuten pauze moesten ze weer aan
de slag en hadden 5-0 gewonnen!
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In de pauze werd volop gepraat over de overwinning.
De kans was groot dat we doorgingen naar de halve finale.
Pauze voorbij en nu weer op het veld. Langs de kant werd extreem aangemoedigd door de
over-de-top supporters en de levende mascottes* als beer. 5-0 Voor ons! Geweldig!
We gingen door naar de halve finale. We hadden ook nog de prijs voor de beste mascotte
gewonnen! De halve finale was best spannend, want in de laatste minuten werd de 1-0 pas
gemaakt. Gelukkig, want toen gingen we door naar de finale. De finale hadden ze 2-0
gewonnen! We waren kampioen geworden! De prijzen die we hadden gewonnen waren de
1e prijs, de grote wisselbeker waar onze naam op komt te staan en de mascotte prijs: een
grote pluchen hond. We gaan nu door naar de provinciale spelen op 22 mei. En misschien
ook wel naar de landelijke in Zeist…

*Doutsen en Elske
Vanuit de OR
De lente staat nu echt voor de deur en op De Kogge beginnen we die graag
met een frisse school. Daarom staat er voor woensdagavond 10 april weer
een schoonmaakavond gepland.
Vanaf 19.30 uur gaan we met behulp van ouders de lokalen en
gemeenschappelijke ruimtes (zoals de toiletten) waar onze kinderen
gebruik van maken poetsen, boenen, zuigen en afstoffen. Een extra
poetsbeurt, naast de reguliere schoonmaak op school, waardoor de kinderen onder prettige
omstandigheden kunnen leren en spelen.
Op 10 april rekenen we op de ouders en/of verzorgers van de volgende kinderen.
Groep 1/2 Erin, Xemm, Bentley, Saar, Karst. Groep 2/3 Jasmijn, Suze, Tije. Groep 4/5 Melle,
Anne.D, Isaac, Elyza, Thomas, Anouk. Groep 5/6 Brent, Finn, Senne, Mats. Groep 6/7: Storm,
Melle, Armen, Silke, Marissa. Groep 8: Luuk, Timo, Tiemen en Bente.
Bent u verhinderd op 10 april, probeer dan onderling even te ruilen. De volgende
schoonmaakavond in dit schooljaar is op 26 juni.
En mocht u onverhoopt de vorige schoonmaaksessie van januari vergeten zijn terwijl u wel
ingedeeld stond, dan bent u uiteraard van harte welkom om dit keer aan te sluiten om
alsnog een steentje bij te dragen 
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Normaal gesproken neemt het werk niet meer dan twee uurtjes in beslag. Kleine moeite
toch? Er zijn schoonmaakmiddelen en -spullen aanwezig op school, maar neemt u alstublieft
zelf wel even materiaal zoals een emmer, vaatdoekje(s), stofdoek, spons en trekker mee.
Uiteraard zorgt de OR voor een kopje koffie of thee zodra alles weer fris en schoon is!
Met vriendelijke groet,
OR de Kogge

Vrijdag 12 april Koningsspelen en ontbijt in de klas
Deze ochtend mogen de kinderen op
school ontbijten en dat wordt voor hen
geregeld! ’ Het ontbijt thuis mag uw kind
dus voor een keertje overslaan 
Op vrijdag 12 april is het weer zover. De Koningsspelen gaan dan van start. Het thema is dit

jaar ‘atletiek’. De leerkrachten van de Twine en de Kogge hebben weer een programma
gemaakt dat er voor zorgt dat alle kinderen actief bezig kunnen zijn.
De kinderen van groep 1 t/m 5 hoeven voor ’s morgens geen hapje en drankje mee. De
kinderen van groep 5 t/m 8 eten gewoon op school en moeten dus wel een lunchpakket
mee. Tijdens de sportdag dragen we allemaal sportieve kleding. Zorg bij fris weer voor
voldoende warme kleding. We maken er een koninklijke dag van met elkaar!
Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 uur
Alle kinderen starten met een Koningsontbijt op de eigen school.
09.30 uur
Groep 3 t/m 5 van de Twine vertrekken o.b.v. leerkrachten en ouders naar de
sporthal Útherne.
09.45 uur
Opening van de Koningsspelen en verdeling in groepjes.
09.55 uur
Naar de spellen.
10.00 uur
Start spellen.
11.30 uur
Einde spellen groep 3 t/m 5 en de leerlingen gaan terug naar school.
12.00 uur
Groep 6 t/m 8 verzamelen bij de Útherne en verdeling in groepjes.
Wie compleet is gaat naar zijn eerste spel toe.
12.15 uur
Start spellen.
14.15 uur
Einde Koningsspelen 2018.
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Vanuit de OR
Het duurt nog even voor we los gaan, maar ook dit
jaar organiseert de Ouderraad van De Kogge weer
de Avondvierdaagse. Dit jaar lopen we op 20,
21, 22 en 23 mei. Iedere avond lopen alle kinderen
5 kilometer en we gaan er van uit dat het weer een
gezellig evenement wordt. Hou die avonden dus
alvast vrij in de agenda. Meer praktische informatie
over bijvoorbeeld starttijden, begeleiding en
dergelijke volgt op een later tijdstip.

Oud papier
Dinsdag 7 mei staat er wederom een inzamelingsavond voor het oud papier op de agenda.
Zoals eerder aangegeven is de oud papier actie enorm belangrijk voor school, en daarmee
onze kinderen. De opbrengsten worden namelijk
via de Stichting Voorzieningen onder meer
aangewend voor een bijdrage aan schoolreisjes,
festiviteiten en de aanschaf van lesmateriaal.
Bovendien zorgen we op deze manier voor een
betaalbare vrijwillige ouderbijdrage.
Daarom rekenen we ook dit keer weer op de hulp van de ouders die volgens het schema aan
de beurt zijn:

Tessa Postma, Finn Bootsma, Elyza en Jimmy Visser, Robin de Boer, Luuk de
Boer, Anouk ten Woude
We beginnen om 18.00 uur en zijn rond 20.00 uur weer klaar. De afgelopen keren verliep
alles heel vlot, mede dankzij jullie enthousiaste inzet en daar zijn ook onze vaste vrijwilligers
enorm mee geholpen én heel blij mee.
Kunt u nou niet, draag dan a.u.b. actief zorg voor vervanging. En bent u niet ingedeeld, maar
wilt u toch graag een handje helpen, dan kan dat natuurlijk ook! U bent van harte welkom.
Alvast bedankt voor uw hulp en medewerking.
OR, leerkrachten en leerlingen
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Koffieochtend
Op deze ochtenden staat de koffie/thee om 8.30uur voor u klaar! U bent als ouders van
harte welkom. Het is tevens een mooie manier om andere ouders te ontmoeten en meer te
horen en mee te denken over onderwijs gerelateerde onderwerpen.

Woensdag 29 mei is de laatste koffieochtend van dit schooljaar. Deze ochtend komt het
thema: ‘Dalton en jaar verder’ aan de orde.
We willen dit keer u als ouders de kans geven om
een kijkje in de klas te nemen en jullie door de kinderen zelf
te laten informeren wat er allemaal zichtbaar is gebeurd en
veranderd sinds we met elkaar in het ‘Daltonbootje’ zijn gestapt.
Graag tot dan!

Wanneer?

Onderwerp:

Woensdag 29 mei

Dalton….weer een jaar verder!

