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Social Schools 
Volgende week maandagavond vindt er op school een ouderavond plaats over 
Social Schools. Social Schools is een veilig communicatieplatform voor scholen, 
kinderen en ouders.  
U ontvangt hiervoor een uitnodiging en een activatielink via de mail. Tijdens deze 
ouderavond wordt er uitleg gegeven hoe Social Schools werkt.  

Het is raadzaam om tijdens deze 
avond uw smartphone/iPad  
mee te nemen zodat u  direct 
mee kunt kijken hoe het werkt. 

Agenda 

 6 februari 

Ouderavond 

Social Schools 

19.00 uur 

 7 februari  

Voorstelling 

middenbouw in 

Van Beresteyn 

Hartelijk gefeliciteerd 

In  februari zijn de volgende leerlingen jarig, allen van harte gefeliciteerd! 

1 februari  Niels (DB)  17 februari Evelien (BB) 

4 februari Roan (VH)  18 februari Levi (VH) 

4 februari Sascha (RP)  24 februari   Mees (BH) 

6 februari Ryan (VH)  24 februari Allyssa (TW) 

7 februari Saraya (BH)  25 februari Natasja (DB) 

16 februari Sharona (BH)  27 februari Jennifer (DB) 

17 februari Espen (BH)  28 februari Bentley TW) 

 

 

 

 

 

 

Schenking Rotary Veendam 

Vanuit de opbrengst van het project Sterren Stralen stelt de Rotary Veendam € 9000,- beschikbaar voor alle 

basisscholen in Veendam, dit betekent dat er voor iedere school een bedrag van € 750,- beschikbaar wordt gesteld 

voor het aanschaffen en/ of plaatsen van iets wat gebruikt en ingezet  kan worden  

voor alle leerlingen. 

Bij plaatsing en/of in gebruik name van het aangeschafte  zal er iemand van de Rotary  

Veendam worden uitgenodigd, zodat hier weer de nodige PR uit voort kan vloeien. 

Binnen het team zal worden bekeken hoe we deze € 750,-  gaan  besteden. 

School Advies Commissie (SAC) 
De SAC is een afvaardiging van ouders die de belangen behartigen van alle ouders die een kind hebben op In de 
manne. De SAC vergadert ongeveer 5 keer per jaar over zaken die op school actueel zijn en worden besproken met 
twee teamleden, die zitting hebben in de SAC. Wij geven advies en denken mee over eventuele oplossingen. 



 
 

 

 

 

 

Een "Oer Gezellige Familiedag"  op 12  februari 2017 van 11 tot 16 uur bij  

de Heemtuin te Muntendam. 
Leuke activiteiten en wedstrijd elementen.  
Voor 3,50 mag je meedoen aan alle activiteiten,  krijg je een doe - boekje   

bak je een eigen broodje, krijg je ranja en mag je een eigen fossiel maken.  

En kun je meedoen aan de wedstrijdjes. 
En als je wilt blijven eten dan hebben we ook nog een speciale "Oer  

burger" voor €3,50 op ons menu (op = op) 
Ben jij uitgedaagd en kom je ook?  
Ps met slecht weer halen we het voor zo ver mogelijk naar binnen,  

dus laat het weer je niet weerhouden 

 

Nieuws van buitenaf 

Valentijnsparty kinderdisco Wijkvereniging Sorghvliet  

Op vrijdag 10 februari organiseert de wijkvereniging Sorghvliet weer de 
populaire Valentijnsparty in Zalenverhuur Sorghvliet. De kinderdisco is 
een groot succes. De disco is speciaal voor kids van Veendam en 
omstreken vanaf 7 jaar. Tijdens de Valentijnsdisco kunnen de kids op de 
foto met hun “best friend forever” in een speciaal ingerichte hoek. Ook 
zal de discozaal aangekleed zijn met het thema Valentijn. De dresscode 
is rood en/of wit! 
Elke kinderdisco lopen er rond de twintig vrijwilligers rond om alles in 
goede banen te leiden. Ook deze keer worden er foto’s genomen die de 
kids dan terug kunnen zien op Facebook. 
De deuren gaan open om 19:00 uur en zal duren tot 21:30 uur. 

 



 
 

 


