Nieuwsflits

Maandag 15 november t/m 19 november
Maandag 15 november
Woensdag 17 november
Donderdag 18 november
Dinsdag 23 november
Dinsdag 30 november
Vrijdag 3 december
Vrijdag 3 december

11 november 2021

Voortgangsgesprekken (zonder rapport)
GGD screening groep 7
Start schoolfruit
Starhandeling nieuwe school Warffum
Zakelijke oudermoment van 16.00 uur – 17.00 uur
OR vergadering
Sinterklaasviering op school
Leerlingen om 12.00 uur vrij

Schoolfruit
Wij zijn dit jaar weer ingeloot voor schoolfruit. Eerder deelden we dit al. Nu gaan we echt starten.
Vanaf volgende week begint de levering. Het fruit wordt gedurende de dinsdag geleverd. Dit houdt in dat we de
schoolfruitdagen hebben op woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeven de kinderen de komende tijd geen fruit
mee te nemen van huis, maar krijgen ze het op school. Wekelijks krijgen jullie van juf Lize een update met welk fruit er geleverd
wordt. Mochten er kinderen zijn die het niet lusten, dan kan je zelf alsnog iets anders meegeven op die dag.
Sint Maarten
Vandaag hebben de kinderen samen gezongen in het speellokaal. Hieronder zien jullie een prachtige foto van al onze leerlingen
bij elkaar, met hun lampions. Dit jaar hebben we samen gewerkt aan de lampionnen. Jong en oud werkte door elkaar heen, hielp
elkaar en had het fijn samen. Mooi om dit te kunnen doen als school! We wensen iedereen vanavond veel plezier met lopen.

Start van de nieuwbouw
Volgende week, op donderdag 18 november, om 11.00 uur, is er een startmoment op de bouwplaats. Wij zijn hiervoor als
scholen en KindH uitgenodigd. Tevens zijn jullie als ouders (maar ook andere geinteresseerde dorpsbewoners) uitgenodigd om
te komen kijken. Wethouder Kristel Rutgers zal hierbij aanwezig zijn namens de gemeente. Maar ook de architecten, bouwers en
andere betrokkenen. In de bijlage zit de officiele uitnodiging van de gemeente.
Onze leerlingen zijn ondertussen druk bezig om wat moois te maken, wat straks te zien zal zijn op de bouwplaats. We maken er
een mooie en gezellige plek van voor bouwvakkers en dorpsgenoten.

PERSBERICHT - ‘Pleinenfestival Warffum schenkt bijdrage aan schoolplein’
De organiserende ondernemers van het Pleinenfestival Warffum heeft met de opbrengst van de verloting een bijdrage
geschonken voor het nieuwe schoolplein van kindcentrum Warffum. 'De jeugd is onze toekomst en verdient een bijdrage aan
hun nieuwe schoolplein' aldus Anneke de Hoop, mede initiatiefnemer van het Pleinenfestival. Het nieuwe kindcentrum huisvest
straks de twee basisscholen uit Warffum, aangevuld met kinderopvang. Beide schooldirecteuren hebben een cheque ontvangen
op de bouwlocatie van de school en zijn verheugd met deze verrassende bijdrage.

Zakelijke ouderavond
Op dinsdag 23 november staat onze zakelijke oudermoment gepland. Dit jaar pakken we dit net even anders aan. Vooraf zullen
de stukken van de MR en OR met alle ouders gedeeld worden. Dit doen we dit jaar in de vorm van een ‘factsheet’.
Op de 23e is iedereen van harte welkom in de school tussen 16.00 uur en 17.00 uur om hier vragen over te stellen of even over
te praten. Tevens zijn op school dan de jaarcijfers/uitgaven/inkomsten van de OR in te zien.
Zelfvertrouwen – Vanuit de GGD
Een kind met genoeg zelfvertrouwen gelooft in zichzelf en in wat het kan. Een kind met zelfvertrouwen heeft meestal ook gevoel
van eigenwaarde. Dit wordt ook wel zelfwaardering genoemd of een positief beeld.
Je kunt je kind helpen zelfvertrouwen op te bouwen
Geef je kind veel liefde en aandacht. Kinderen hebben er behoefte aan te voelen dat ze belangrijk zijn voor hun ouders, familie
en omgeving. Straal ook uit dat jij alle vertrouwen hebt in je kind en in wat het allemaal kan.
Wat verwacht je van je kind?
Een kind met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen probeert dingen uit, ook als het gaat om lastige dingen zoals bijvoorbeeld
een koprol maken. Als zoiets lukt, versterkt dat het zelfvertrouwen. Kinderen vinden het fijn als je iets van hen verwacht. Ze
willen graag dat jij ziet hoeveel ze al kunnen. Maar verwacht geen dingen die kinderen niet kunnen waarmaken. Dat breekt
zelfvertrouwen af. Ze krijgen dan het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Verwacht aan de andere kant ook niet te weinig. Laat
zien dat jij veel vertrouwen hebt in je kind, dat helpt het zelfvertrouwen opbouwen.
10 tips
Heb je het gevoel dat je kind weinig zelfvertrouwen heeft? Dan kun je met deze 10 tips helpen dat zelfvertrouwen op te
bouwen. Verwacht geen wonderen in het begin, want zelfvertrouwen opbouwen gaat langzaam, maar het is zeker de moeite
waard.
1.
2.
3.

Liefde: geef je kind zo veel mogelijk liefde door het waar nodig te steunen en te helpen.
Luisteren: geef je kind aandacht. Luister naar alle verhalen en toon interesse in de dingen die het doet.
Humor: leer je kind dat het ook om zichzelf mag lachen. Lach samen, met elkaar en om elkaar als er iets fout gaat,
bijvoorbeeld als je melk over de rand van je kopje schenkt.
4. Begrip: praat met je kind. Zo weet je kind dat jij begrijpt waar het mee bezig is en wat het belangrijk vindt.
5. Vertrouwen: laat je kind merken dat jij weet dat het allerlei dingen kan. Verwacht niet te weinig en niet te veel.
6. Respect: beloon je kind voor moed. Een kind dat bang is voor de tandarts maar toch meegaat, verdient bijvoorbeeld
een complimentje of beloning.
7. Complimenten: geef je kind complimenten als het iets moeilijks probeert, ook als het mislukt. En geef je kind een
compliment als het een moeilijke taak afmaakt.
8. Reageer positief op wat je kind doet: ‘Goed je best gedaan!’ Reageer niet op je kind als persoon: ‘Je bent de nieuwe
Picasso.’
9. Kijk niet naar falen: let niet te veel op wat er niet goed gaat. Besteed alleen als het echt nodig is aandacht aan wat er
niet goed is gegaan, en hoe dat beter zou kunnen.
10. Help je kind om iets wel te kunnen. Deel een taakje zo nodig in overzichtelijke stapjes in. Reageer positief bij ieder
stapje.

Oud papier 2021
We halen fysiek het oud papier op, op de volgende data:
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 in het
kantoor van de intern begeleider om vragen te beantwoorden. Voor vragen kunnen ouders/verzorgers
altijd even binnenlopen. Susanne zal er weer zijn op dinsdag 7 december.
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

