Nieuwsflits

Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus

7 juli 2022

Doorschuifmoment nieuwe klas
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag → Leerlingen om 12.00 uur vrij
Zomervakantie

MR verkiezingen - Uitslag
Er zijn géén reacties binnengekomen op onze oproep rondom een nieuwe MR lid. Dit houdt in dat Sarah Spinder
aan zal blijven als voorzitter van de MR van onze school vanuit de oudergeleding.
Schoolafspraken
Kinderen zijn continu in ontwikkeling. Ook op sociaal emotioneel gebied.
De afgelopen periode hebben wij met het team gekeken naar onze afspraken binnen de
school. Kloppen deze nog? Staan we hier samen achter?
Dit heeft ertoe geleid dat we het een en ander opnieuw hebben vormgegeven en
opgesteld. Dit zijn onze basisregels in de school. Op deze manier willen wij graag dat wij
met elkaar omgaan binnen de school (en daarbuiten?
).
We vinden het fijn wanneer jullie hier als ouders ook van op de hoogte zijn.
Afscheid leerlingen
Ieder jaar komen er nieuwe leerlingen bij ons op school, maar we nemen ook wel eens afscheid van
leerlingen. Aan het einde van het jaar vertrekken natuurlijk de leerlingen van groep 8 naar hun nieuwe
middelbare school. Maar dit schooljaar nemen we ook afscheid van Lana (groep 2) en Nicole (groep 4). We
wensen deze meiden een ontzettend fijne tijd toe op hun nieuwe school. Hopelijk vinden zij daar gauw hun
plekje.

Laatste schoolweek
In de laatste schoolweek worden alle vakken afgerond. Wij gaan zo lang mogelijk ‘gewoon’ door met lesgeven, omdat we
merken dat onze leerlingen dit fijn vinden. Wel zullen de middagen er zo nu en dan een beetje anders uit zien.
Op donderdagmiddag/avond is de première van de afscheidsfilm van groep 8, samen met de
ouders van de groep. Op vrijdag zullen ook de andere leerlingen van onze school de film gaan
bekijken. Groep 8 zal op vrijdag worden uitgezwaaid door de hele school én zij zullen de
school rondgaan met snoepjes.
Op vrijdag 15 juli zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Schoolplein
In de afgelopen ‘Corona jaren’ hebben wij ‘gedoogd’ dat kinderen na schooltijd op het schoolplein speelden. Heel lang ging dit
heel goed. Helaas krijgen wij steeds vaker klachten van omwonenden m.b.t. overlast. Hierom zullen we dan ook terug gaan naar
een ‘afgesloten plein’ na schooltijd. Wij zullen dit als team in de verschillende groepen bespreken, maar vinden het ook fijn dat
jullie hier als ouders van op de hoogte zijn.

Terugkoppeling enquête schooljaar
Een aantal weken geleden hebben wij jullie als ouders gevraagd om feedback rondom onze school. Op onze enquête over het
afgelopen schooljaar hebben wij vijftien reacties gekregen.
Als positief punt wordt de communicatie vaak genoemd. Het contact met de school/leerkrachten is goed te noemen, het kind
staat voorop. Ook de nieuwe school wordt daarnaast meerdere malen aangegeven. Als ontwikkelpunt valt op dat ‘pesten’
meerdere malen wordt aangegeven. Meerdere ouders geven aan dat hun kinderen hier last van hebben op onze school.
Daarnaast komt ook het wegvallen van de grote reis terug en het meer gepersonaliseerd (op eigen niveau) leren als
ontwikkelpunt.
We hebben de uitslag van deze enquête besproken met het team en de MR. De volgende vraag leeft; wat pakken wij op naar
aanleiding van deze enquête?
Wij ervaren als team, net als een aantal ouders, ook met enige regelmaat onrust tijdens, met name, vrije momenten. Denk aan
het spelen op het plein. Dit pakten wij al samen op, maar hier zullen wij volgend schooljaar structureel meer aandacht voor
hebben.
Wat gaan wij doen:
-

-

-

Een nieuwe methode voor het sociaal emotioneel leren. Uit ons onderzoek is gekomen dat de methode ‘Kwink’ het
beste past bij onze school. Komend schooljaar zullen wij structureel aandacht hebben voor de sociaal emotionele
ontwikkeling.
We hebben nieuwe schoolregels samengesteld als team. In iedere groep maken de kinderen, samen met de leerkracht,
al groepsregels. Hier komen vijf vaste schoolregels bij. Deze regels zullen actief besproken worden in de verschillende
groepen tijdens de gouden weken. Ook zullen wij hier gedurende het jaar op aansturen bij onze leerlingen.
Wij zijn aan het kijken naar de mogelijkheden rondom een volledige Rots & Water training voor groep 5 t/m 8. Rots en
water richt zich op het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het
voorkomen en/of verminderen van problemen op het intra persoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het
interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om).

Wat hebben wij nodig:
-

Ouders (en kinderen) mogen/moeten altijd bij ons als leerkracht/pleinwacht komen wanneer er zorgen zijn rondom het
welzijn van leerlingen. Dit op alle gebieden. Ga in overleg, spreek je zorgen uit en wees open.
Zicht op kinderen buiten schooltijd door ouders/verzorgers. Na schooltijd, buiten, gebeuren er regelmatig dingen die
kinderen de volgende dag weer ‘mee naar school nemen’.

Doorschuifmoment
Volgende week woensdag hebben wij een doorschuifmoment. Dit houdt in dat alle leerlingen eventjes gaan kijken in hun (soms)
nieuwe lokaal, bij de (soms) nieuwe leerkracht en wordt er kennisgemaakt met alle leerlingen in de groep voor volgend
schooljaar.
Tijdens dit doorschuifmoment komen ook onze nieuwe leerlingen vast kennis maken. Faye, Daan en Renee komen even
meekijken in groep 1.
Ouderraad - Nieuwe voorzitter gezocht! (herhaling)
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
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 6 september 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

