Nieuwsflits

Vrijdag 1 juli
Zaterdag 2 juli
Dinsdag 5 juli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus

30 juni 2022

Jansenius got Talent
Oud papier lopen Warffum
Sport en spelochtend groep 1 t/m 4
Doorschuifmoment nieuwe klas
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag → Leerlingen om 12.00 uur vrij
Zomervakantie

MR verkiezingen (herhaling)
Beste ouders,
De MR kent in het reglement een rooster van aftreden. Dit jaar is Sarah Spinder het MR lid die hiervoor
in aanmerking komt. Zij heeft aangegeven zich nog een termijn verkiesbaar te willen stellen, maar jullie
kunnen je als ouders als tegenkandidaat melden voor 1 juli a.s. bij de secretaris van de MR via
t.raangs@lauwerseneems.nl. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen gehouden.
Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is dit jaar niet rijkelijk gevuld, dus dat is heel mooi
Dit zijn de spullen die er wel in zitten.
Zit er iets bij wat bekend voor komt? In de lange gang staat een bak met de gevonden spullen.

Oud papier
Dit weekend wordt er weer oud papier gehaald in het dorp. Mocht je mee lopen en géén oppas hebben, dán is er de
mogelijkheid dat kinderen worden opgevangen door ouders van de OR. Hiervoor moeten kinderen echter wel vóóraf worden
opgegeven bij Laura van Leeuwen: lvanl84@hotmail.com. We vragen jullie om hier alert op te zijn.
Sport en spel ochtend
Groep 1 t/m 4 heeft aanstaande dinsdag een sport- en spelmiddag.
Meer informatie hierover volgt via de leerkrachten van de groep via Parro.

Nieuwbouw
In de bijlage een nieuwsbrief rondom de nieuwbouw vanuit de gemeente.
Zoals jullie weten zijn wij als school op de achtergrond continu hard aan het werk om alles rondom de nieuwe school te regelen.
Het nieuwe plein is bijvoorbeeld bijna voor elkaar! We gaan in zee met Uniek Speelprojecten en zij zullen een prachtig
‘natuurlijk’ plein voor ons gaan aanleggen. Tevens zullen we materialen die nu op onze pleinen staan hergebruiken. Volgend
schooljaar zullen we daarvan de tekeningen gaan delen.
Naast het plein zijn er veel overleggen tussen ons als scholen en de aannemer. Dit rondom allerlei praktische zaken in het
gebouw, maar ook voor de toekomstige verkeerssituatie, de installaties en noem maar op. Gelukkig worden we hier als school
goed in begeleid door een bouwbegeleider vanuit Sweco.
Een ander belangrijk stukje waar veel tijd in zit, is de inrichting. We zijn al geruime tijd aan het kijken hoe dit er uit mag gaan
zien. Het is ontzettend fijn om de mogelijkheid te hebben dat we nieuw meubilair uit kunnen zoeken, maar ook een hele
zoektocht.
Ouderraad - Nieuwe voorzitter gezocht!
Op onze school werken we samen met de ouderraad. De ouderraad is echt een ‘doe-orgaan’; een groep ouders die diverse
activiteiten helpt organiseren. Voor de OR zijn we momenteel op zoek naar een nieuwe voorzitter, omdat de zittingstermijn van
Priscilla Woltjer er bijna op zit.
Wie o wie vindt het leuk om de ouderraad te komen versterken als voorzitter? Voor vragen kunnen jullie terecht bij Laura
(secretaris). Aanmeldingen mogen ook naar Laura verstuurd worden: lvanl84@hotomail.com

Oud papier 2022
2 juli
17 September
5 november
10 december
Mocht je het leuk vinden om mee te lopen? Alle hulp is welkom! Neem dan contact op met Bas Hoogkamp via 06-10271782.
Mocht je wel graag mee willen lopen en géén oppas hebben? Dán zijn er op school twee ouders aanwezig om op te passen. We
vragen jullie in deze bijzondere Corona tijd wel om het oppassen zo veel als mogelijk thuis te regelen. Mocht je toch gebruik
willen maken van de oppasmogelijkheid? Dan graag even opgeven bij Laura van Leeuwen: lvanl84@hotmail.com.
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 op dinsdag 5 juli weer zijn.
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

