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In deze Nieuwsbrief o.a.:

Van het bestuur
Beste ouder(s), beste verzorger(s),
Het schooljaar zit er bijna op en uw kinderen hebben weer een volgende stap gezet in hun
ontwikkeling. Met die ontwikkeling zijn wij elke dag heel druk bezig. Juist daarom willen wij
als SOOOG intensief samenwerken met Kinderopvang Winschoten (KiWi). In de leeftijd van
nul tot zes jaar worden in kinderhersenen zulke belangrijke verbindingen gelegd, dat een
samenwerking tussen opvang en onderwijs niet meer dan logisch is. Samen kunnen we zorgen
dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

•
•
•
•
•

Van het bestuur
Fijne vakantie
Mi Mundo Winschoten
Een leven lang leren
Nationaal Programma
Onderwijs

Voor u als ouders betekent onze samenwerking dat u voor opvang en onderwijs terechtkunt
op één plek. Het bundelen van onze krachten zal zorgen voor een aantrekkelijker regio voor
kinderen, ouder(s), verzorger(s) én leerkrachten. Samen zullen we de toekomst sterker ingaan.
Het samenbrengen van onze organisaties heeft wat voeten in de aarde. We werken al samen in
onze kindcentra, maar echt fuseren mag niet vanwege huidige wetgeving. Een ‘personele
unie’, waarbij SOOOG en KiWi zelfstandige organisaties blijven maar met hetzelfde bestuur en
toezicht, is daarom de beste optie. Dit biedt de meeste mogelijkheden om toe te werken naar
één organisatie voor onderwijs en opvang.
We verwachten hier nog dit jaar een besluit
over te kunnen nemen.
Voor nu wensen we u en uw kind(eren)
een fijn einde van het schooljaar en een
hele fijne vakantie!
Het College van Bestuur,
Janny Reitsma
Jaap Hansen

Jaap Hansen

Janny Reitsma

Een hele fijne vakantie gewenst!

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van afdeling
communicatie SOOOG
Huningaweg 8
9682 PB Oostwold
Telefoon: 0597-453980
Mail: info@sooog.nl

www.sooog.nl

Nieuwsbrief
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen

Oekraïense kinderen in
Mi Mundo Winschoten
In het voormalige Dollard College aan de Stikkerlaan in Winschoten worden sinds
de week na de meivakantie Oekraïense kinderen tot ongeveer twaalf jaar opgevangen in Mi Mundo: de nieuwe SOOOG school voor nieuwkomers. Kinderen
krijgen hier Nederlandse les, volgen online hun eigen Oekraïense lessen en krijgen
begeleiding van een psychologe uit Oekraïne.
Alles wat in de beide, haastig ingerichte lokalen staat is gedoneerd, door onder
andere SOOOG scholen, een kringloopwinkel uit Veendam en Expert. Binnen een
week was alles voor elkaar.

Nationaal
Programma
Onderwijs
Om de schade die de coronaperiode heeft aangericht te herstellen heeft de overheid vanuit het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor
twee schooljaren geld beschikbaar gesteld.
Daarmee kunnen we mooie extra dingen doen
voor onze kinderen.

Toen de kinderen net aankwamen volgden ze nog ‘gewoon’ online lessen van hun
school in Oekraïne, via een laptop. Maar op het moment van schrijven is het in
Oekraïne al zomervakantie en die duurt daar drie maanden.
De kinderen (en hun ouders) zijn blij dat ze een paar ochtenden
per week terechtkunnen in Mi Mundo. Want de dagen duren best
lang in het Victoria Hotel en het City Hotel, waar ze veelal
worden opgevangen en niet veel te doen hebben.

Een greep uit de dingen waar de NPO-gelden
voor worden ingezet binnen SOOOG:

In het herfstnummer van het SOOOG Magazine kunt u
uitgebreid lezen over de Oekraïense leerlingen van Mi Mundo
en de ontwikkeling van de school voor het eerste opvangonderwijs

• Cognitieve ontwikkeling: inzet specialisten
voor taal, rekenen en lezen, één-op-één-begeleiding, meer mensen voor de klas, aandacht
voor metacognitie en executieve functies

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: welbevinden, Rots en Water, één-op-één-begeleiding,
meer mensen voor de klas
• Inzet specialisten (rekenen, taal, lezen)

• Bewegend leren
• Groepsvorming een boost geven
• Ouderbetrokkenheid bevorderen
• Talentontwikkeling
• Inzet vakdocenten beweging, muziek, drama

Een leven lang leren
We vertellen onze kinderen dat ze hun leven lang moeten
blijven leren, dus… dan moeten we daar zelf het goede voorbeeld in geven! En dat doen we.
Net als uw kinderen blijven ook onze medewerkers altijd
in ontwikkeling. Onze intern begeleiders en schoolleiders
volgen bijvoorbeeld een scholing rondom deep democracy:
waarin ze leren hoe je íedereen aan bod laat komen en alle
stemmen hoort. Niet alleen die uit de monden die altijd goed
gehoord worden, maar die van de héle groep.
Met elkaar blijven we altijd zoeken naar hoe we nog beter
kunnen worden in wat we doen. We willen het allerbeste
onderwijs voor onze kinderen. De kwaliteit van schoolleiders,
leerkrachten en pedagogisch medewerkers is daarin cruciaal,
dus dat geldt ook voor hun ontwikkeling.

• Bibliotheek op School
Volgend jaar gaan we hier uiteraard uitgebreid
mee door!

