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Nieuwsbrief juli 2022
Zendingsgeld van de afgelopen periode
Elke maandag mogen alle leerlingen zendingsgeld meenemen naar school. Elke bijdrage
groot of klein is meer dan welkom. In de maanden april, mei en juni werd er in totaal
146,85 euro aan zendingsgeld ingeleverd. De leerlingenraad heeft na overleg en
stemmen besloten dat het geld zal worden geschonken aan het project nieuwe kansen
voor straatkinderen in Oeganda van Kerk in Actie. Meer informatie vindt u op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-ennaar-school/
Verjaardagen
In juli mogen we de volgende leerlingen feliciteren:
Naam
Groep
Vinn
3
Silas
4
Thijmen
3
Quinten
3
Keano
4
Anne
8
Julia
6
Boet
7
Jorn
4
Marith
6
Kay
3
Nina
3

Verjaardag
5 juli 2
12 juli 3
15 juli 2
16 juli 2
17 juli 3
17 juli 4
17 juli 5
19 juli 6
22 juli 3
26 juli 5
31 juli 2
31 juli 2

5 juli
12 juli
15 juli
16 juli
17 juli
17 juli
17 juli
19 juli
22 juli
26 juli
31 juli
31 juli

Informatiegids
De informatiegids 2022-2023 wordt nog voor de zomervakantie toegestuurd via de mail.
Sponsorloop
De sponsorloop in de jubileumweek leverde ruim 3300,- euro op. Voor dat bedrag heeft
iedereen letterlijk en figuurlijk zijn beste beentje voor gezet. In het nieuwe schooljaar
worden van het geld nieuwe sporttenues en shirts gekocht die de leerlingen kunnen
dragen bij sporttoernooien en schoolreisjes.

Meesters- en juffendag
Op woensdag 6 juli is het meesters- en juffendag. Alle meesters en juffen vieren dan hun
verjaardagen van het afgelopen jaar met de leerlingen. Iedereen mag verkleed naar
school en we maken er een gezellige ochtend met spel en plezier van. De ouderraad
zorgt voor wat te drinken, iets leukers en een leuke activiteit.
Rapportgesprekken
Op dinsdag 5 en donderdag 7 juli vinden de rapportgesprekken plaats voor de groepen 1
t/m 7. Voor groep 7 wordt ook het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs
besproken. Via Parro heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven voor deze gesprekken.
Voor groep 8 zijn alle gesprekken over de plaatsing in het voortgezet onderwijs inmiddels
al afgerond.
Afscheidsavond groep 8
Na veel voorbereidingen en repeteren is het op dinsdag 12 juli eindelijk zover. Groep 8
gaat dan de afscheidsmusical spelen voor familieleden. De leerlingen van groep 8
worden om 17:00 uur op school verwacht voor een barbecue met klasgenoten en het
schoolteam. Vanaf 18:45 uur gaan de schooldeuren open voor de familieleden. Om
19:00 uur zal musical ‘Het goud van eiland Albatros’ worden opgevoerd. Daarna blijven
alleen ouders, leerlingen en het schoolteam op school voor het afscheid van groep 8.
Oudere broers en zussen die de musical willen bekijken, zijn van harte welkom op 12 juli
om 10:45 uur. De volgende dag helpen de leerlingen mee met opruimen van het podium
en het serveren van koffie en thee tijdens de dankjewelochtend. Daarna begint de
zomervakantie.
Dankjewelochtend
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze school. Excursies, veilig oversteken, creatieve
middagen, gesneden fruit in de klassen, etc. Zonder jullie inzet was het allemaal niet
mogelijk geweest. We willen jullie daarvoor graag bedanken tijdens de traditionele
‘Dankjewelochtend’. Op woensdag 13 juli is iedereen die zich als vrijwilliger heeft ingezet
het afgelopen schooljaar van harte uitgenodigd om tussen 10:00u en 11:30u een kopje
koffie of thee met wat lekkers te komen drinken op het schoolplein. Daarnaast hebben
we voor jullie ook nog een klein presentje.

Schoonmaakochtend kleuters
Op de dankjewelochtend, woensdag 13 juli, worden de kleutergroepen schoongemaakt.
Vanaf 8:30 uur hopen we vele ouders/verzorgers te mogen begroeten.
Komt u een uurtje helpen? Vele handen maken licht werk. Daarna kunt u aanschuiven voor
een kop koffie en wat lekkers bij de dankjewelochtend.
Graag een emmer en doeken meenemen. Schoonmaakmiddel is aanwezig.
Inspectiebezoek
Direct na de meivakantie kwam de onderwijsinspecteur op bezoek. Na het bestuderen
van documenten en het voeren van gesprekken met bestuursleden, leerkrachten, ouders
en ook leerlingen, kwam de inspecteur tot een positief oordeel over onze school. Hij
benoemde onder andere dat de school een centrale rol vervult in het dorp en iedereen
erg betrokken is. Daar mogen we trots op zijn!
Lid worden van de schoolvereniging
Onze school is een zogenaamde éénpitter of zelfstandige school, dat wil zeggen dat we
niet onder een overkoepelend bestuur vallen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers,
bestaand uit leden van de vereniging, die toezicht houden op de gang van zaken in en
rondom onze school. De leden van de vereniging dragen bestuursleden voor, hebben
stemrecht en worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Het worden of zijn
van lid verplicht u tot niets, maar laat wel zien dat u het onderwijs in Sibculo een warm
hart toedraagt. De contributie bedraagt 7,50 euro voor een volledig schooljaar.
Deze week krijgen alle leerlingen een aanmeldingsformulier mee, waarmee u de
mogelijkheid heeft lid te worden. We hopen velen van u te mogen verwelkomen als nieuw
lid!
Rommelmarkt
Op vrijdag 15 juli wordt traditie van het organiseren van een rommelmarkt in het dorp
weer opgepakt door Si-Joe!. De leerlingen krijgen hiervoor zelfs een dag eerder
zomervakantie. Een mooie gelegenheid om spulletjes te kopen, verkopen en genieten
van de gezellige sfeer. In de bijlage vindt u flyer met meer informatie
Spelmiddag Si-Joe!
Op woensdag 24 augustus organiseert Si-Joe! een speldag. Zij zoeken naar
ouders/verzorgers die willen helpen. Opgeven of opvragen van informatie kan via
crew.si.joe@gmail.com.

Sport en spel
In de zomervakantie organiseert Sport Service Hardenberg in samenwerking met
gemeente Hardenberg wekelijks activiteiten met sport en spel op verschillende plekken
in de gemeente. In de bijlage vindt u een flyer met alle informatie.
Luxe verzuim
Met de naderende zomervakantie is het wellicht goed nog eens de aandacht te vestigen
op het fenomeen ‘luxeverzuim’. We willen u dringend vragen zich aan de schooltijden te
houden. Eerder op vakantie gaan staat de leerplichtwet niet toe.
Creamiddag.
Voor het komende schooljaar zijn we weer ook op zoek naar ouders en grootouders om te
helpen bij de creamiddag. In het schooljaar 2022-2023 zal deze ook op
donderdagmiddag van 13.15 uur tot 14.15 uur zijn. Met een collega-ouder/grootouders
helpt u twee weken een groepje van 7 à 8 kinderen een werkstuk te maken. Dan wordt er
gerouleerd.
U hoeft niet creatief te zijn, maar wel enthousiast. Inmiddels zijn er enkele aanmeldingen
binnengekomen. Wilt u komend schooljaar (weer) helpen? Geef dit dan door bij de
groepsleerkracht of meester Bosma.
Wijziging studiedag
In het overzicht van de vakanties die u eerder ontving, stond een studie vermeld op
woensdag 5 april 2023. Deze studiedag is verplaatst naar woensdag 19 april 2023.
Deze datum zult u ook terugvinden in de schoolgids. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.
Laatste schooldag
De laatste schooldag is op donderdag 14 juli. De ouders van groep 7 verzorgen op deze
dag voor alle leerlingen een heerlijke lunch in de buitenlucht. Groep 1 en 2 lunchen om
11:30 uur en zijn om 12:00 uur vrij. De overige groepen lunchen om 12:00 uur en zijn
om 14:30 uur vrij.

Afscheid juf Esther
Op de laatste schooldag nemen we ook afscheid van juf Esther. Eerder ontvingen alle
leerlingen een briefje met informatie over het afscheid. Denken jullie aan het maken van
de bijdrage voor het cadeau? Een kleine financiële bijdrage voor een afscheidscadeau is
ook welkom. Het mag worden ingeleverd bij de groepsleerkrachten.
Daarnaast kunnen ouders en andere geïnteresseerden op de laatste schooldag juf
Esther ook bedanken en de hand schudden rond 12:00 uur.
Schooljaar 2022/2023
We wensen iedereen een fijne zomervakantie toe, maar kijken toch ook al vooruit. Het
nieuwe schooljaar start op maandag 29 augustus om 8:25 uur.

Fijne zomervakantie toegewenst!

