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Oproep groep 1 - Ouderraad 

Voor de nieuwe leerlingen bij ons op school zijn de OR en de school op zoek naar een nieuwe klassenouder. De vraag aan de 
ouders van groep 1: Wie zou het leuk vinden om klassenouder te worden van de groep én daarbij plaats willen nemen in de OR? 
Opgeven kan via de secretaris van de OR: Laura (lvanl84@hotmail.com). Bij meerdere aanmeldingen zullen we gaan loten. 

Als klassenouder ben je voor de groep het eerste aanspreekpunt van de leerkracht, bijvoorbeeld bij vieringen, vervoer of andere 
hulp die nodig kan zijn. Tevens neem je plaats in de OR van de school om samen te helpen bij het organiseren van de feesten en 
bijzondere dagen op school.  

Kennismakingsgesprekken 

In de derde schoolweek, op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 september staan er kennismakingsgesprekken gepland. 
Mochten jullie het fijn vinden om kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht of andere belangrijke zaken willen bespreken 
en/of afstemmen, dan kunnen jullie je hiervoor inschrijven en zijn jullie van harte welkom op school. Inschrijven is niet verplicht, 
maar optioneel. Op maandagmiddag 5 september zullen de leerkrachten de gespreksplanning open zetten in Parro-app. 

Stoetbomen groep 3 

De stoetbomen zijn afgelopen maandag traditiegetrouw uitgedeeld aan de 
kinderen van groep 3, door de kinderen van groep 8. Groep 3 is beretrots op het 
feit dat ze nu écht gaan leren lezen, schrijven en rekenen. Een bijzonder jaar! We 
delen de trotse kinderen op de foto met jullie.  

OR-leden, heel erg bedankt voor jullie inzet en voor het maken van de mooie 
takken! 

 

Schoolfruit 

Wij zijn dit jaar weer ingeloot voor het schoolfruit! Dit houdt in dat wij op woensdag t/m 

vrijdag groente en/of fruit uitdelen op school in de eerste pauze. Dit zal vanaf aanstaande 

woensdag zijn (7 september). Woensdag t/m vrijdag zijn onze ‘fruitdagen’. In de Parro app 

wordt wekelijks aangegeven wat voor groente en fruit er op welke dag wordt aangeboden. 

Mochten kinderen dit niet lusten, geef dan gerust zelf ander fruit mee vanuit huis.  

 Gymlessen 

De gymlessen worden dit schooljaar gegeven op dinsdag en donderdag, en worden gegeven door vakleerkracht 

Monique van der Krogt.  

Groep 3/4 heeft op dinsdag in de ochtend als eerste gymnastiek. De leerlingen van deze groep mogen door de 

ouders tussen 8.15 uur en 8.30 uur dan ook gelijk naar de gymzaal gebracht worden.  

 

 

 

 

 



Nieuwbouw 

Zoals jullie kunnen zien aan de rand van het dorp, gaat het rap met de bouw van onze 

nieuwe school. De school is zo goed als ‘dicht’, het dak en de zonnepanelen liggen er op 

en momenteel wordt er hard gewerkt aan de afwerking buiten. Ook binnen wordt er druk 

gewerkt aan de afwerking van het gebouw. De muren staan er in dus de ruimtes zijn nu 

goed zichtbaar.  

 

Rondom de nieuwe school komt uiteraard een nieuw plein. We zijn hier als scholen al 

geruime tijd mee bezig om hier iets moois van te maken, wat ook financieel haalbaar is. 

Hierbij delen we een paar sfeer beelden van hoe het er uit zal komen te zien.   

Naast het plein zullen we ook nieuw meubilair krijgen in de nieuwe school. Zodra we hier 

beelden van kunnen delen zullen we dat doen.  

Agenda 

 

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 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 3/4: Juf Lize → l.lange@lauwerseneems.nl  
Groep 5/6 Juf Marije → m.bakker@lauwerseneems.nl (Juf Tineke op vrijdag: t.raangs@lauwerseneems.nl)  
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl  
 

Dinsdag 6 september OR vergadering 

Woensdag 7 september  Luizencontrole 

Maandag 12 september t/m 14 september Facultatieve kennismakingsgesprekken 

Zaterdag 17 september Oud papier inzameling 

Maandag 19 september MR vergadering 

Donderdag 22 september Informatiemoment groep 1 t/m 8 

Woensdag 28 september Start Kinderpostzegels groep 7&8 

Donderdag 29 september Margedag → Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 30 september Sponsorloop samen met De Rank en KindH 
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