
Nieuwsflits                                   24 september 2021 

           

 

Oud papier  

Afgelopen zaterdag is er door een enthousiaste groep ouders bizar veel oud papier opgehaald! Hierbij delen we een aantal 

mooie foto’s. Mocht je het ook leuk vinden om de volgende keer mee te lopen? Alle hulp is welkom! Neem dan contact op met 

Bas Hoogkamp via 06-10271782. 

                       
 

                      

Informatiemoment 

We organiseren op maandag 27 september een 'tafeltjesmiddag'. Onze leerlingen, jullie kinderen, zijn heel trots op wat ze 
dagelijks doen en laten dit graag aan jullie als ouders/verzorgers zien. We nodigen jullie dan ook uit om samen met jullie 
kind(eren) een rondje door de school en klas te lopen. De kinderen zullen dan vertellen over het hoe en het wat en kunnen alles 
laten zien wat ze graag willen delen. In de school en in de klassen liggen verschillende spullen klaar om te bekijken. Tevens zijn 
alle leerkrachten aanwezig om vragen te beantwoorden of om gewoon even te kletsen. We zien jullie graag in de school op 
maandag 27 september tussen 14.30 uur en 16.30 uur.  
 

Corona  

In de extra bijlage een update rondom gewijzigde zaken m.b.t. Corona.  

Kinderpostzegels 

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van start. Kinderen uit 
groep 7 en 8 gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen. De kinderen komen fysiek langs de deuren. Ook onze 
school doet hier aan mee. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen om meer veerkracht te 
ontwikkelen. Dit door de coronacrisis die een ingrijpend effect heeft gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen 
in Nederland. Meer informatie over de achtergrond is de zien in het volgende filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=_nSS1RkxhgE&t=12s 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_nSS1RkxhgE&t=12s


 

Kinderboekenweek 

Van 6 oktober t/m 17 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema is “worden wat je wil”. We doen de start met de kinderen 

gezamenlijk met het lied en elke klas zal tijdens deze weken over beroepen gaan werken. Tijdens de start op dinsdag hebben we 

in de middag een spetterende activiteit georganiseerd. We eindigen de Kinderboekenweek met een boekenmarkt. We hebben 

nieuwe boeken gekregen uit de bibliotheek en alle oude afgeschreven boeken gaan we verkopen. Het geld gaan we gebruiken 

voor het nieuwe schoolplein. Ook mogen kinderen boeken die ze zelf niet meer lezen doneren aan school en dan worden deze 

ook verkocht. Het inleveren van de boeken kan tot en met woensdag 13 oktober bij de eigen leerkracht. De boekenmarkt is op 

vrijdag 15 oktober van 14.00 uur tot 15.00 uur. Er zullen kraampjes zijn met boeken per leeftijdscategorie. Graag tot dan!  

Voorleeswedstrijd 

De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen 

elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. 

De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. Is het niet 

fantastisch als je je schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag in je regio en misschien zelfs in de provincie? Op 6 

oktober doet groep 7/8 mee aan de voorleeswedstrijd om te kijken wie onze school regionaal mag vertegenwoordigen. 

Rots & Water (juf Monique) 

De afgelopen 2 dinsdagen was de gymles een rots & water les. De eerste week hebben we geleerd hoe je sterk kunt staan 

(sterke voeten- sterke benen- sterke buik) en wanneer ben je rots en wanneer water. Ook merkten we hoe belangrijk je 'focus’ is 

als je iets wilt bereiken. Deze week hebben we ook gemerkt hoe belangrijk je adem is. Dat je je rustiger en krachtiger voelt als je 

ademt vanuit je buik. Als je boos, druk, zenuwachtig of verdrietig bent zit je adem vaak 'hoog’. Door je adem weer naar je buik te 

brengen word je weer rustiger. Op de foto's is te zien dat we dit oefenen in spelvorm. 

                                          

Verkeersenquête 

Onlangs ontvingen jullie via de mail van ons een enquête m.b.t. de aanrijroutes voor de nieuwe school. In totaal hebben 58 (!!) 

gezinnen van beide scholen in het dorp een reactie gegeven hierop. Dat is écht top! In de ‘uitslag’ is het mooi om te zien welke 

routes er worden gelopen en/of gefietst door jullie als ouders (in de toekomst). Dit is een andere route dan de onderzoekers in 

eerste instantie hadden gedacht. Het is dus goed dat we het op deze manier nader bekijken. De verkeerswerkgroep gaat verder 

aan de slag met deze uitslagen om een zo veilig mogelijke plek te creëren wanneer de nieuwe school er straks staat. 

Protocol géén invaller 

Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede oplossing te vinden voor de kinderen. In principe 

proberen we te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Omdat het krijgen van vervanging niet altijd 

mogelijk is, hebben wij hiervoor een protocol. Jaarlijks delen wij de meest actuele versie met jullie als ouders. Let op, dit 

protocol gaat alleen in werking wanneer er géén invaller beschikbaar is.   

Ziektedag 1 

De kinderen van groep 3 t/m 8 worden verdeeld over de andere klassen.  

Voor groep 1 en 2 ligt dit anders. Ouders wordt gevraagd de leerlingen thuis te houden. Met daarbij de opmerking dat er in 

geval van opvangproblemen contact opgenomen kan worden met school.   

Ziektedag 2 

De leerlingen van de groep van de zieke leerkracht blijven thuis. Ouders worden aan het einde van de eerste ziektedag 

geïnformeerd (uiterlijk vóór 17.00 uur). Dus u weet ‘s avonds of uw kind de volgende dag ‘vrij’ is, waardoor u de tijd heeft om 

opvang te regelen. Met daarbij de opmerking dat ouders in het geval van opvangproblemen altijd contact mogen opnemen. Die 

leerling kan die dag in een andere groep worden opgevangen.  

Eventuele volgende dagen 

Een andere groep gaat naar huis, met bovenstaande aandachtspunten.  



Ouders en verzorgers zullen via de mail of Parro op de hoogte gebracht en gehouden worden over dat er geen vervanging is 

en/of een andere oplossing mogelijk is bij afwezigheid van een leerkracht.  

Schooljaarplan 

Ons nieuwe schooljaarplan staat online. Mocht je graag willen lezen over waar wij dit jaar als team aan werken, dan is deze te 

vinden op onze website: https://www.janseniusdevries.nl/pagina/358719/Schooldocumenten  

Agenda 

 

Oud papier 2021 

We halen fysiek het oud papier op, op de volgende data:  

30 oktober & 11 december  

GGD 

Onze jeugdverpleegkundige vanuit de GGD Het Hogeland is Susanne Groeneweg.  

Telefoonnummer: 06-11050298  

Email: susanne.groeneweg.ongering@ggd.groningen.nl  

Werkdagen op: Maandag, dinsdag en donderdag.  

 

Iedere eerste dinsdag van de maand is zij bij ons op school aanwezig tussen 8.15 uur en 09.30 uur.  

Voor vragen kunnen ouders/verzorgers altijd even binnenlopen.  

Leerkrachten 

Groep 1/2: Juf Miranda → m.tholen@lauwerseneems.nl 
Groep 3: Juf Lize → l.lange@lauwerseneems.nl  
Groep 4: Juf Marije → m.bakker@lauwerseneems.nl  
Groep 5/6: Juf Tineke → t.raangs@lauwerseneems.nl  
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl  
 

Maandag 27 september Informatiemoment groep 1 t/m 8 - Tafeltjesmiddag 

Woensdag 29 september Start Kinderpostzegels groep 7 en 8 

Dinsdag 5 oktober Opening Project / Kinderboekenweek 

Woensdag 6 oktober Nationale voorleeswedstrijd groep 7 en 8 

Dinsdag 5 oktober Suzanne Groenweg - GGD aanwezig in school 

Vrijdag 15 oktober Afsluiting Project / Kinderboekenweek 

Zaterdag 16 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 

Dinsdag 26 oktober OR vergadering 

Woensdag 27 oktober Luizencontrole 

Zaterdag 30 oktober  Oud papier inzameling 
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