
Informatiekaart 2022 - 2023 

Jaarrooster 

29-08: Start nieuwe schooljaar 

01-09: Feestelijke opening steiger 

16-09: Margedag: kinderen vrij 

21-09: Sponsorloop 

23-09: Margemiddag: Kinderen vanaf  

 twaalf uur vrij 

17-10 t/m 21-10: Herfstvakantie 

11-11: Sint Maarten 

05-12: Sinterklaasviering 

13-12: Kerstknutselen 

22-12: Kerstviering 

26-12 t/m 06-01: Kerstvakantie 

13-02: Margedag: kinderen vrij 

17-02: Rapport mee naar huis 

20-02: Start rapportbesprekingen 

27-02 t/m 03-03: Voorjaarsvakantie 

16-03: Margemiddag, kinderen vanaf 
 twaalf uur vrij 

04-04: Schoolfotograaf 

07-04: Margedag: kinderen vrij 

10-04: Tweede Paasdag vrij 

24-04 t/m 05-05: Meivakantie 

18 en 19 mei: Hemelvaartvakantie 

29-05: Pinkstermaandag 

16-06: Margedag, kinderen vrij 

29-06: Rapport mee naar huis 

30-06: Margedag, kinderen vrij 

03-07: Start rapportbesprekingen 

21-07: Margedag, kinderen vrij 

22-07: Start zomervakantie 
 

Ruimte om zelf in te vullen 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

………. : ………………………………………… 

De schooltijden:  
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.15 uur - 14.00 uur   

Woensdag: 8.15 uur - 12.15 uur 
Vijf minuten voor aanvang van de les gaat de deur open.  

Tussen de middag eten de kinderen met de groep in hun eigen lokaal.  
Er staat een koelkast waar u of de kinderen het eten in kunnen doen. 

Voor actuele tijden i.v.m. corona maatregelen verwijzen wij naar de Flessenpost. 

De gymtijden:  
  Dinsdag Donderdag:  
 8.15-9.00:  groep 4 groep 6/7 
 9.00-9.45:  groep 5 groep 5 
 9.45-10.30:  groep 7/8 groep 4 
 11.00-11.45:  groep 1/2B groep 1/2A 
 12.30-13.15:  groep 3 groep 3 
 13.15-14.00:  groep 6/7  groep 7/8 

Oud papier ophalen:  
 

Datum: …………………. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samen leren  

samen leven 

is samen groeien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huningaweg 8 

9682 PB Oostwold 
0597 552121 

Directie: 
Jan Paul Siebelink 

jp.siebelink@sooog.nl 



 
 

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot het nieuwe schooljaar.  
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen  

met de leerkracht van uw kind(eren) of de directie,  
Jan Paul Siebelink 0597 552121 / jp.siebelink@sooog.nl / 06 11607202 

Het team en de groepsverdeling: 
Groep 1/2A:  Geraldine en Annemieke       
Groep 1/2B:  Ingrid en Annemieke       
Groep 3:   Birgit   
Groep 4:   Margriet en Jolanda   
Groep 5:   Marieke en Klaske   
Groep 6/7/8:  Stephanie, Nicole en Sonja 
IB:   Klaske op dinsdag en woensdag 
Directeur:   Jan Paul Siebelink 
Vakleerkracht gymnastiek:  Alie en Patrick op dinsdag en donderdag 
Conciërge:   Walter  

Contact tussen school en thuis:  
Met u als ouder zijn drie vaste momenten ingepland om over uw kind te praten.  

In het begin van het schooljaar nodigen wij u uit voor een omgekeerd oudergesprek.  
Wij willen dan graag van u weten waar we dit jaar op moeten letten  

en we spreken de verwachtingen naar elkaar uit. 
In februari en juni volgt een moment om naar aanleiding van het rapport van uw kind  

met de leerkracht te praten. 
Wanneer u tussentijds iets wilt afstemmen, is uiteraard de mogelijkheid om een afspraak te maken.   

Communicatie: 
We gebruiken meerdere kanalen om met u te communiceren.  

Hieronder staat een korte beschrijving van het middel en waar we het voor gebruiken. 
Wanneer u geen toegang tot een van deze kanalen heeft, wilt u dan contact met Jan Paul opnemen?  

Dat kan o.a. via de mail: jp.siebelink@sooog.nl  
Wilt u uw naam, de naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit erbij vermelden? 

 

Ouderapp https://06dg00.mijnschool.nl 
De ouderapp wordt door de school als primaire bron van communicatie gebruikt. Hier komt alles op te staan 

wat u als ouder over de lopende zaken op school moet weten. Ook gebruiken we dit middel om u  
spoedberichten te sturen. Bijvoorbeeld, wanneer een leerkracht ziek is, wie haar komt vervangen. 

U heeft als ouder alleen toegang tot zaken die betrekking hebben op de groep waar uw kind in zit of  
algemene zaken. Op de ouderapp komen ook foto’s te staan die tijdens schoolse activiteiten gemaakt worden. 

U kunt de ouderapp via de website openen, maar ook als app op uw mobiele telefoon of tablet zetten. 
U ontvangt wekelijks een mail met daarin een update van alles wat er die week is toegevoegd. 

 

Flessenpost 
De Flessenpost is onze nieuwsbrief. Eens per week ontvangt u via de mail een Flessenpost met daarin alle  

informatie die u als ouder nodig kunt hebben. Deze informatie staat ook op de ouderapp en op onze website. 
Meestal staat de informatie zelfs eerder op de app of website.  

 

Website https://www.obsdenoordkaap.nl 
De website van onze school is vaak de eerste kennismaking met de onze school. Hier is vooral informatie over 

de school te vinden. Nieuwsberichten en de agenda zijn hier ook te vinden.  
 

Facebook 
We hebben ook een eigen facebook pagina. Die is in het leven geroepen toen we vanwege de ijzel moesten 

sluiten. Door de komst van de ouderapp gebruiken we Facebook niet of nauwelijks meer.  
De pagina blijft wel bestaan, maar wordt niet meer gebruikt. 


