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Oud papier 

Aanstaande zaterdag 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).  

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 jullie als 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.  

Zien we jullie allemaal op school?        

Cadeautje van de Spar 

Wij hebben afgelopen week een cadeautje mogen ontvangen van de Spar; een goed gevulde doos met 
speelmateriaal voor in de gymzaal en op het schoolplein! Te gek dat we dit van jullie hebben mogen 
ontvangen en dat jullie aan ons gedacht hebben!  

Sponsorloop 

Op vrijdag 30 september, van 13.00 uur tot 14.30 uur organiseren de ouderraden (OR) van 
de Rank, de Jansenius en KindH een sponsorloop om geld in te zamelen voor een extra 
‘element’ op ons nieuwe schoolplein. De kinderen willen dolgraag een nestschommel op het 
nieuwe plein en willen deze gezamenlijk ‘bij elkaar rennen’. We organiseren een 
sponsorloop omdat speeltoestellen en de verdere invulling van het schoolplein behoorlijk 
kostbaar zijn en niet door de gemeente worden bekostigd.  
 
Naast de sponsorloop verkopen we op deze middag lootjes voor de verloting van 
verschillende prijzen die worden gesponsord door bedrijven uit het dorp. We hopen op deze 
manier zo veel mogelijk geld binnen te halen voor een mooie speelomgeving op ons gezamenlijke plein.  
 
Volgende week krijgen alle kinderen een sponsorformulier mee naar huis waarmee ze langs buren, opa’s, oma’s, etc. 
kunnen gaan.  

Klassenouders 

Wij werken op school met klassenouders die tevens in de ouderraad zitten. Hierbij delen we met jullie een overzicht 
met wie er in de OR zitten én wie de klassenouders zijn . 

Groep 1: Linda Hekkema → Moeder van Milan 
Groep 2: Janneke Moorlag → Moeder van Laurens en Davey 
Groep 3: Els Nikyuluw → Moeder van Linn 
Groep 4: Senta Lanting → Moeder van Ryan en Jason 
Groep 5: Jessica ter Haar → Moeder van Ires 
Groep 6: Marije van Erkel → Moeder van Aimée en Robin 
Groep 7: Marike Ensing → Moeder van Parris en Akasha 
Groep 8: Priscilla Woltjer → Moeder van Nora en Devana 
 
Voorzitter: Simone Camphens → Moeder van Olivia, Miles en Lennox 
Secretaris: Laura van Leeuwen → Moeder van Lana 
Penningmeester: Marloes Bongenaar-Brouwer → Moeder van Tess en Mees 



Kwink 

Kwink is onze nieuwe methode voor het sociaal emotioneel leren. We starten het schooljaar altijd met de zogeheten ‘gouden 

weken’. In deze weken doorlopen álle groepen verschillende fases: forming, norming, storming en performing. Groepen vormen 

zich gedurende deze fases, de ‘norm’ wordt aangegeven, er wordt uitgetest en daarna volgt de ‘rust’ in de groep.  

In deze eerste weken wordt er gesproken over het besef van jezelf en het 

besef van de ander, kinderen vertellen over zichzelf en ontdekken wie 

hun klasgenoten zijn. Maar ook over ‘keuzes maken’ en het bijdragen 

aan een veilige en fijne groep. Het creëren van een veilige groep door 

ruimte te geven aan de ander. Én over zelfmanagement, tot rust komen 

als je boos of verdrietig bent en tot rust komen als iets je te veel wordt.  

Agenda 

 

Vanuit mensenwerk Hogeland - Sociale vaardigheidstraining 

 

               
       

Smartphone gebruik bij kinderen 
Steeds meer kinderen hebben thuis een mobiele telefoon. Soms ook al met What’s App. We horen dat hier zo nu en dan dingen 
gebeuren die niet voor iedereen fijn zijn. Daarom een aantal tips:  

▪ Praat over smartphonegebruik met je kind(eren). Ga erover in gesprek en vraag ‘wat doe je met je smartphone, met 
wie praat je?’ 

▪ Maak afspraken. Spreek bijvoorbeeld af dat de telefoon ’s avonds uit gaat. Een ongestoorde nachtrust is belangrijk voor 
een kind. 

▪ Hou verder in de gaten wanneer kinderen hun telefoon gebruiken en waarvoor. Hoe vaak, en of ze appen of een 
spelletje doen. 

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 



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 4 oktober 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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