Nieuwsflits

o.b.s. Feiko Clockschool
Sportlaan 10 9665 HT Oude Pekela
http://www.feiko-clockschool.nl
T: 0597-613678
E: post@feiko-clockschool.nl

Website
Op onze website zijn o.m. foto’s en/of verslagen geplaatst van de uitreiking van het letterdiploma (groep
3), floorball (groep 5/6), clinic Donar, bezoek bibliotheek (groep 2), de verhalenmachine (groep 1/2), RTV
Go (groep 7/8a), voorlichting muskusrat (groep 6).Dus……….,kijk eens op onze website.

Schoolfotograaf
Op donderdag 8 en vrijdag 9 februari komt er een fotograaf van de firma Koch schoolfoto’s maken. Exacte
tijden wanneer welke groep op de foto komt, zijn natuurlijk moeilijk te geven. Wij denken echter dat de
groepen 1a, 1b, 3, 2, 8b en 8a donderdagmorgen aan de beurt zijn en de groepen 4 en 5
donderdagmiddag. De groepen 6 en 7 worden dan vrijdagmorgen gefotografeerd. Hierna zijn de
schoolgaande broertjes en zusjes aan de beurt. U hoeft hier niet voor op school te komen.
Wilt u echter dat uw niet schoolgaand kind met zijn/haar broertje/zusje op de foto komt, dan verzoeken
wij u om op vrijdagmiddag om 13.00 uur op school te komen. U krijgt dan een nummertje, waarna u in de
gemeenschapsruimte kunt plaatsnemen. U wordt dan vanzelf opgeroepen.
Nog een tip van de fotograaf: als de kinderen kleurrijke kleding dragen, komen de foto’s beter tot hun
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Luizen
Ons Luizen Opsporings Team (LOT) is opzoek naar nieuwe leden. Wilt u ons helpen om de luizen te
bestrijden geef u dan op. U krijgt uitleg over de werkwijze. Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij

Pagina 1 van 3

Heleen Bos. Zij is de coördinator van het LOT. Heleen haar telefoonnummer is 06-22150014. Wilt u eerst
wat meer informatie, dan kunt u haar ook bellen.
In en paar groepen zijn er nog leerlingen die (dode) neten hebben. De kinderen van deze groepen krijgen
altijd een briefje mee waarop staat hoe of u het beste kunt handelen als uw kind luizen en/of neten heeft.
Om van de neten/luizen af te komen is het belangrijk dat u, ook als uw kind geen luizen heeft, vaak het
haar van uw kind controleert. Als u het haar met een luizenkam kamt boven een vel wit papier, kunt u zien
of er luizen uitvallen. Neten lijken op roos, alleen zit roos los terwijl neten aan het haar vastkleven. Kam al
het haar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel. Hoofdluis is enorm besmettelijk en gaat niet altijd gepaard
met jeuk. Het hebben van hoofdluis is absoluut geen schande. Ziet u neten of luizen of twijfelt u daaraan,
meld het dan op school. Wij kunnen de dames van het Luizen Opsporings Team dan de hele klas nog eens
laten controleren.
Oudertevredenheidspeiling
Uit de oudertevredenheidspeiling is naar voren gekomen dat u niet tevreden bent over de inrichting van
het plein. Ook wij willen graag een vervolgstap maken om het plein aantrekkelijker te maken voor onze
kinderen. Inmiddels hebben wij uit subsidies/acties hier weer wat geld voor kunnen vrijmaken. Al hoewel
het kleuterplein nog niet af is, staat er al wel een nieuw speeltoestel. We hebben dus besloten om nu eerst
met het grote plein aan de slag te gaan.
Uit het gemiddelde van de andere vragen van de oudertevredenheidspeiling waren geen verbeterpunten
te halen. Wij zijn er trots op dat u zo positief over de school denkt.
RTV GO
De leerlingen uit de groepen 7 en 8a hebben in de studio van RTV GO een radioprogramma gemaakt.
Nader bericht over wanneer dit wordt uitgezonden volgt.
Agenda (nog niet alles staat ingepland
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1 Februari: bezoek groepen 8 aan theater vanBerensteyn
6 Februari: oud papiercontainer staat bij school
7 Februari: aftrap “Scoor een boek”, groepen 5 en 6
8 en 9 Februari: schoolfotograaf
13 Februari: studiedag, kinderen vrij
14 Februari: stakingsdag, kinderen vrij
15 Februari: techniekles op het Dollard College, groep 8a en rapportgesprekken
16 Februari: zwemfestijn, bovenbouw
19 Februari: rapportbesprekingen
22 Februari: verkleedfeest, groepen 1 en 2
22 Februari: gastles over de kindertelefoon, groepen 5, 6, 8a en 8b
23 Februari: sportproject, groepen 1 t/m 8
26 februari t/m 2 maart: voorjaarsvakantie
8 Maart: schoolvoorstelling groepen 1 en 2 (op school), “Paolo de Zebratemmer”
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12 Maart: poppenkastvoorstelling groepen 1 en 2 (in de Binding), “Ssst! De tijger slaapt”
14 Maart: “Scoor een boek” rust, groepen 5 en 6
20 Maart: oud papiercontainer staat bij school
2 April: 2e Paasdag, kinderen vrij
20 April: “Koningsspelen”, groepen 1 t/m 8
24 April: oud papiercontainer staat bij school
27 April t/m 4 mei: meivakantie
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