Nieuwsflits

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

14 juli 2022

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

Zomervakantie
Na vrijdag begint de zomervakantie voor alle leerlingen. Wij wensen jullie allemaal dan ook alvast een ontzettend fijne vakantie
toe! Zes weken vol mooi weer en leuke dingen
Een aantal van onze teamleden zullen volgende week nog op school zijn om
alles klaar te maken voor het nieuwe schooljaar. Andere collega’s doen dit juist in de laatste week van de vakantie.
Op maandag 29 augustus zien we alle kinderen graag weer op school, voor de start van een nieuw schooljaar.

Dag groep 8!
Ieder jaar nemen we afscheid van een groep kinderen. Dit jaar zijn dat maar liefst negen van onze leerlingen. Zij zullen volgend
schooljaar hun vleugels uitslaan en vertrekken naar verschillende scholen. Dag lieve Maud, Lucas, Vosse, Amy, Lisa, Sem, Kornee,
Ellemieke en Mendy. We gaan jullie vrolijkheid, inzet en betrokkenheid missen! We hopen dat we jullie mooie jaren hebben
bezorgd op onze school Alle geluk, gezondheid, mooie nieuwe ervaringen, vriendschappen en lessen gewenst op jullie nieuwe
school.
Stoetbomen groep 3
Maandag 29 augustus, op de eerste schooldag, ontvangen de leerlingen van groep 3 traditiegetrouw een stoetboom. Nu de
kinderen naar groep 3 gaan, zullen ze nóg meer leren en krijgen ze een stoetboom van de leerlingen van groep 8. Die ‘boom’ is
van de zolder gevallen. De kennis van de oudste leerlingen wordt doorgegeven aan de kinderen van groep 3. Dit geheel zal rond
13.45 uur plaatsvinden op het schoolplein. De kinderen zullen over de rode loper naar buiten komen en ook de andere groepen
zullen buiten zijn. De ouders van de leerlingen van groep 3 mogen hun kinderen op het plein opwachten om 13.45 uur. Er
mogen foto’s gemaakt worden. Hierbij willen we jullie wel vragen rekening te houden met de privacywetgeving (AVG).

Informatieboekje
In de bijlage vinden jullie het informatieboekje voor het nieuwe schooljaar. Hiermee informeren wij jullie over de praktische
zaken voor het schooljaar 2022 - 2023. Het informatieboekje wordt digitaal én op papier gedeeld en is op alfabetische volgorde
gerangschikt. Vandaag of morgen zullen alle leerlingen het boekje ook geprint meekrijgen. Het boekje geeft praktische
informatie over het reilen en zeilen op school. Ook de belangrijke data voor volgend schooljaar zijn aan het einde van dit boekje
toegevoegd. Dit informatieboekje is een samenvatting van onze schoolgids. De volledige (nieuwe) schoolgids is in te zien op
onze website na de zomervakantie.
Nieuwbouw
In de bijlage vinden jullie ook een brief m.b.t. de verhuizing van onze school.
Let goed op: de genoemde data zijn onder voorbehoud. Ook deze brief krijgen jullie als ouders digitaal én op papier.
Bedankt!
Zo aan het einde van het schooljaar willen we jullie als ouders ontzettend bedanken
voor jullie inzet/hulp rondom álles wat te maken heeft met de school. Zonder jullie
zouden we niet kunnen doen wat we doen. De een kan wat meer doen dan de ander,
maar wij zijn er van overtuigd dat iedereen doet wat binnen zijn/haar mogelijkheden
ligt om te helpen.

Activiteiten zomervakantie: Hogeland on the move & de bibliotheek
In de zomervakantie zorgt het beweegteam van het Hogeland weer voor allerlei leuke activiteiten. Hierbij delen wij de flyer met
wat er wanneer te doen is.

Kunstkerk
Hoera, weer bijna Zomerschool! Zomervakantie = Zomerschool in de KunstKerk.
We bakken weer een lekker programma met animatiefilms maken, streetdance met Yentl, schilderen met Anja; de docenten
staan weer voor je klaar! Check de website, het programma wordt zo spoedig mogelijk gedeeld.
Week 1 – Maandag 15 augustus t/m 19 augustus van 9.00 uur tot 16.00 uur
Week 2 – Maandag 22 augustus t/m 26 augustus van 9.00 uur tot 16.00 uur
Aanmelden via info@kunstkerkhogeland.nl
Kosten € 22,- voor een dag, incl. lunch bij het Spijslokaal.
Schoolafspraken (herhaling)
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.
Schoolplein (herhaling)
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.

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

