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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Dalton-update:
3x is scheepsrecht wordt er wel gezegd….en daar gaan we dan ook maar vanuit!
Door de Lockdowns en de coronamaatregelen is onze daltonvisitatie al twee keer verplaatst.
Als alles nu goed gaat komt op dinsdag 22 juni de daltonvisitatiecommissie langs op de Kogge en
kunnen we hopelijk onze daltonvlag echt uithangen! Onze collega uit ons OT van it Hazzeleger uit Balk,
die al jaren Daltonschool zijn, komt op 1 juni bij ons langs voor een soort ‘ proef-visitatie’. Met haar tips
en tops kunnen we dan de laatste puntjes op de ‘i’ zetten. Ook onze leerlingenraad wordt actief
betrokken bij de visitatie. We hebben er zin in!

Koningsdag:
Dit jaar anders dan anders maar zeker niet minder geslaagd!
Alle kinderen hebben met hun eigen groep buiten op het
plein spelletjes gedaan en in de groepen ging het feest nog
vrolijk verder. Verklede kinderen , vlaggetjes op de wangen
en veel gelach en sportiviteit in de school: een koningsdag
met een gouden randje!

Schoolkamp en schoolreisjes
Na heel wat telefoontjes en overleg met de gemeente Ameland is het dan toch gelukt: groep 8 kan dit
jaar (als alles goed blijft gaan) op kamp! Maandag 10 t/m woensdag 12 mei is het zover!
Helaas mogen we dit jaar geen groep 7 en 8 samen op kamp laten gaan maar voor deze groep wordt een
passend alternatief gezocht. De kinderen en ouders uit groep 7 zijn al druk bezig met het bedenken van
alternatieven!
Dit geldt ook voor de schoolreisjes van de andere groepen.. Dit jaar kunnen we niet met groep 3 t/m 6 in
één bus maar gelukkig zijn er nog veel andere schoolreisjes mogelijk. Daarover worden jullie later
geïnformeerd.
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MR (medezeggenschapsraad) en OR (ouderraad)
Volgend schooljaar zijn er zowel in de MR en in de OR vacatures.
Nu alvast even ter informatie zodat u er alvast even over na kunt denken en binnenkort volgt er nog een
officiële oproep vanuit de OR en MR en kunt u zich, als u geïnteresseerd en gemotiveerd bent,
aanmelden!
Op onze website: www. obsdekogge.nl vindt u meer informatie over onze MR en OR.
https://www.obsdekogge.nl/Ouders/121-P-medezeggenschap
https://www.obsdekogge.nl/Ouders/120-P-ouderraad-and-vrijwillige-ouderbijdrage

Scan en Go!
In de meivakantie kunnen de kinderen (groep 3 t/m 5) in
actie!
Wellicht hebben jullie ze her en der rondom school al zien
hangen. De QR code stickers!
In de voorjaarsvakantie hebben al veel kinderen de SCAN
& GO activiteit gedaan en voor de meivakantie hebben we
er een nieuwe speurtocht opgezet.
Dit keer met het thema “LENTE” en een puzzel opdracht.

In de BIJLAGE de flyer met meer informatie.
De kinderen kunnen zich aanmelden voor zaterdag 1 mei.
Wij buurtsportcoaches zijn gek op speuren, bewegen en raadsels oplossen. Zeker samen met de kinderen.
Hierom komt de buurtsportcoach naar jullie toe om de kinderen op weg te helpen met de SCAN & GO route.
Kinderen uit groep 3 t/m 5 kunnen zich aanmelden om mee te speuren. Om zelf te scannen mag je een mobiel
meenemen, maar dit hoeft niet. De groep bestaan uit maximaal vijftien kinderen. Er zijn twee buurtsportcoaches
aanwezig.
Opgave kan via de flyer (zie bijlage).
Meld je snel aan, want vol = vol. Mee doen is op eigen risico.
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Welkom Terug op School
Beste ouders/verzorgers en kinderen!
Van de collega’s kreeg ik begin deze maand een prachtige bos
bloemen toen ik weer aan de slag ging op school. Een heerlijk begin
en wat ben ik blij om weer lekker met m’n werk bezig te kunnen
zijn. Diede is alweer 7
maanden en het gaat nu
gelukkig veel beter met
drinken en slapen. En Tije
is een grote trotse broer en gaat inmiddels naar de basisschool.
Vanuit mijn baby bubbel rolde ik begin april gelijk in de onzekerheid en
impact van corona besmettingen op de scholen. Een aantal groepen
moest in quarantaine en er waren ook een aantal collega’s ziek
geworden. Gelukkig zijn de besmettingen nu weer onder controle en is
iedereen er weer. Een school vol met kinderen maakt ons allemaal toch
veel gelukkiger.
We moeten nog even volhouden met elkaar en dan zijn we na de
zomervakantie weer hopelijk allemaal Welkom

Terug op School.

Een fijn vooruitzicht en dan zeker een feestje waard.

Een fijne meivakantie gewenst!
Greetje Veenstra

STUDIEDAG
Zoals als in de jaarkalender vermeld stond:
dinsdag 25 mei (na Pinkstermaandag) zijn de
leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het
team. Wij gaan ons o.a. verdiepen in de nieuwe
rekenmethode waar we na de zomervakantie
mee gaan starten.
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Met hartelijke groet namens het team van de Kogge
en een fijne meivakantie toegewenst!
We zien elkaar hopelijk in goede gezondheid weer op maandag 10 mei!

Conny Jansen

