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Oud papier 

Volgend weekend, op 17 september wordt er weer oud papier gelopen in het dorp. We zijn écht nog op zoek naar mensen die 
mee kunnen helpen! Wie o wie sluit aan? Vele handen maken licht werk!  
Opgeven kan bij Bas (06-10271782) óf bij de klassenouder.  

Tafeltjesmiddag 

Op donderdag 22 september staat er een informatiemoment gepland voor ouders én kinderen. Tussen 15.00 uur en 16.30 uur 
mogen jullie samen naar school komen. De kinderen geven hun ouders een rondleiding door de klas en vertellen over 
verschillende onderwerpen. Dit wordt in de klassen voorbereid. Jullie kunnen als ouders ook nader kennismaken met de 
leerkracht(en). De kinderen zullen dingen vertellen over hun lokaal, het rooster, waar je alles kan vinden en met welke spullen er 
gewerkt wordt.  

Kwink - Sociaal emotionele vaardigheden 

Sinds dit schooljaar werken wij met een nieuwe methode; Kwink! 
Binnen deze methode gaat het over alles op het gebied van sociale en emotionele 
vaardigheden. Kwink heeft volledig online lesmateriaal en is voor de hele school. Met behulp 
van Kwink leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal -
emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin 
kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt .  

AVG 

Op ons (nieuwe) inschrijfformulier kunnen jullie als ouders, bij de inschrijving van jullie zoon/dochter aangeven of er foto’s 

gedeeld mogen worden via Parro, de nieuwsbrief, de website, etc. De ouders die de inschrijving in het verleden hebben gedaan 

kregen vorig schooljaar een apart formulier. Omdat we dit nu goed op papier hebben staan, gaan we er vanuit dat de 

toestemming akkoord is voor de gehele schoolcarrière. Mochten jullie hier als ouders wijzigingen in aan willen brengen stuur 

dan even een mailtje, zodat we dit kunnen aanpassen. Geen probleem       

Agenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 - Tafeltjesmiddag 

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 



 

Usquert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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