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Sponsorloop 

De ouderraden (OR) van de Rank, de Jansenius en KindH organiseren gezamenlijk een 

sponsorloop om geld in te zamelen voor een extra ‘element’ op ons nieuwe schoolplein.  

 

Wanneer: vrijdag 30 september 

Hoe laat: 13.00 uur tot 14.30 uur 

Wat: sponsorloop voor de kinderen + verkoop lootjes + verkoop koffie/thee/koekjes  

 

Hoe werkt het?  

• Vanaf 13.00 uur is iedereen van harte uitgenodigd op het schoolplein van CBS de Rank.   

• Alle kinderen starten gezamenlijk met een warming up  

• De peuters én kleuters rennen rondjes over het schoolplein (is afgezet met pionnen) 

• Groep 3 t/m 8 rent rondjes om de school heen, over de stoep.  

• Er is koffie en thee te koop + koekjes die door de leerl ingen gebakken zijn bij de bakker → Alles kost €1,- 

• Er worden lootjes verkocht waarbij prijzen te winnen zijn die gesponsord zijn door verschillende bedrijven  uit 

het dorp. Lootjes kosten €1,-.  

• We willen jullie vragen om cash geld mee te nemen. 

 

Zijn de kinderen uitgerend?  

Dan gaan zij de school in voor wat drinken en wat lekkers. Om 14.00 uur mogen jullie als ouders jullie kinderen uit de 

school halen. Zo weten wij zeker dat alle kinderen worden opgehaald. Vanaf 14.10 uur worden de prijswinnaars van 

de lootjes bekend gemaakt.  

 

Alle opbrengst komt ten goede van het nieuwe plein. We hopen op deze manier zo veel mogelijk geld binnen te halen 

voor een mooie speelomgeving op ons gezamenlijke plein. Afgelopen dinsdag kregen alle kinderen een 

sponsorformulier mee naar huis waarmee ze langs buren, opa’s, oma’s, etc. kunnen gaan.  

 

Groep 8 - Voortgezet Onderwijs 

Op maandag 7 en dinsdag 8 november zijn de leerlingen van groep 8 en jullie als ouders van harte 

welkom in de Euroborg van 16.30 - 20.30 uur. Leerlingen en ouders kunnen hier kennismaken met 

scholen in het voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de Ommelanden. Aanmelding loopt via 

de website.  

Naast de fysieke scholenmarkt kunnen jullie ook terecht op de gezamenlijke website van de scholen, 

op www.scholenmarktgroningen.nl. Alle scholen presenteren zich hier met een eigen pagina.   

Binnenkort zullen de leerlingen een flyer ontvangen met meer informatie.  

Even alert: Een aantal vo-scholen heeft hun open dagen vervroegd om een mogelijke schoolsluiting bij een nieuwe corona-

uitbraak voor te zijn. Bekijk daarom nu al de geplande open dagen in jullie regio online. 

 

 

 

http://www.scholenmarktgroningen.nl/


Kwink koelkastposter 

Vorige week schreven we over onze nieuwe methode (Kwink ) voor het sociaal en emotioneel leren. Deze week 

krijgen alle leerlingen een koelkastposter mee naar huis.  

Kwink brengt vier keer per schooljaar de Koelkastposter uit. De Koelkastposter brengt ouders 
met kinderen in gesprek. Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal 
spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ Dan we ten jullie als ouders waar de 
kinderen het op school over gehad heeft en kunnen jullie hen daar ook naar vragen. Jullie zien 
ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij de 
uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en 
jullie eigen emoties te praten. Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe 
wordt daar thuis over gedacht? 

En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten, vindt u ook 
altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen.  Wij hopen dat de 
Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.  

Coronatesten 

Corona is helaas nog steeds niet de wereld uit. Bij klachten willen we vragen of jullie willen blijven testen.  

Testen zijn voor álle kinderen op school gratis verkrijgbaar. Stuur ons gerust een mailtje of vraag even aan de 

leerkracht. Dan krijgen jullie meerdere setjes mee naar huis. 

Margedag 

Volgende week donderdag, op 29 september, hebben onze leerlingen een margedag. Met het team gaan we aan de 
slag met ons rekenonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling.  

Kinderpostzegels 

Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Kinderpostzegel actie. Duizenden kinderen in 
Nederland gaan vanaf woensdag 28 september tot en met 5 oktober op pad. Ze gaan langs de 
deuren om kinderpostzegels en andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties 
lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds 1948 gehouden en is uniek in de wereld. Vanuit 
onze school doen groep 7 en groep 8 mee.  

Waar lopen de kinderen voor? 
Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets 
naars meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de 
Kinderpostzegelactie bestemd. Samen met onze leerlingen geven we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze bijvoorbeeld met 
begeleiding of een speciale training. Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen.  

Protocol bij ziekte en geen invaller (2022 - 2023) 

Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede oplossing te vinden voor de kinderen. In principe 

proberen we te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Omdat het krijgen van vervanging niet altijd 

mogelijk is, is dit protocol opgesteld.  

Ziektedag 1 

De kinderen van groep 3 t/m 8 worden verdeeld over de andere klassen.  

Voor groep 1 en 2 ligt dit anders. Ouders wordt gevraagd de leerlingen thuis te houden. Met daarbij de opmerking dat er in 

geval van opvangproblemen contact opgenomen kan worden met school.   

Ziektedag 2 

De leerlingen van de groep van de zieke leerkracht blijven thuis. Ouders worden aan het einde van de eerste ziektedag 

geïnformeerd (uiterlijk vóór 17.00 uur). Dus u weet ‘s avonds of uw kind de volgende dag ‘vrij’ is, waardoor u de tijd heeft om 

opvang te regelen. Met daarbij de opmerking dat ouders in het geval van opvangproblemen contact mogen opnemen.   

Eventuele volgende dagen 

Een andere groep gaat naar huis, met bovenstaande aandachtspunten.  

Ouders en verzorgers zullen via de mail of Parro op de hoogte gebracht en gehouden worden over dat er geen vervanging is 
en/of een andere oplossing mogelijk is bij afwezigheid van een leerkracht. 

 

 



Vanuit de GGD - Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

Aan alle ouders/verzorgers,  
 

Even voorstellen: de jeugdverpleegkundige op school! 

In de provincie Groningen voert GGD Groningen de jeugdgezondheidszorg uit. De 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD is er voor alle ouders/verzorgers en kinderen (-9 maanden 

tot 18 jaar). Op de basisschool kom je in contact met medewerkers van de JGZ. Elke basisschool heeft 

zijn eigen JGZ-team, dat bestaat uit een jeugdverpleegkundige (contactpersoon), een jeugdarts, een 

doktersassistent, en - in sommige gemeenten - een logopedist. 

Ik ben Susanne Groeneweg en ik werk als jeugdverpleegkundige op de basisschool van uw kind. Ik heb 

contact met de school over de gezondheid, de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.  

Als de school bijzonderheden opmerkt bij een kind kunnen ze dit met mij bespreken. Voordat zij dit doen, 

hebben ze altijd eerst overleg met jou als ouder hierover.  

Je kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen als je vragen hebt over de groei, ontwikkeling of het 

gedrag van je kind. 

Het kan dan gaan over bijvoorbeeld onderwerpen zoals: 

• Lichamelijke gezondheid 

• Groei/gewicht 

• Gehoor/ gezichtsvermogen 

• Eten 

• Slapen 

• Schoolverzuim 

• Spraak- en/of taalontwikkeling 

• Zindelijkheid 

• Pesten  

• Opmerkelijk gedrag  

• Motorische ontwikkeling 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Groningen.  
Dat kan via: 

o De jeugdverpleegkundige van de school van je kind. Zie contactgegevens hieronder. 
o Onze Telefonische Advisering, bel 050 367 49 91 of stuur een bericht via  

WhatsApp 06 52 57 92 53. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag, 8.00 – 17.00 uur. 
o Of kijk op onze website: www.ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/4-tot-12-jaar  

 
Met vriendelijke groeten, 
Susanne Groeneweg, jeugdverpleegkundige  
Tel: 06 11 05 02 98 
Email: susanne.groeneweg.ongering@ggd.groningen.nl 
 

Agenda 

 

Oud papier 2022 
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. 

 

 

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 

Maandag 3 oktober Opening Project / Kinderboekenweek 

Dinsdag 11 oktober OR vergadering 

Vrijdag 14 oktober Afsluiting Project / Kinderboekenweek 

Zaterdag 15 oktober t/m 23 oktober Herfstvakantie 

Woensdag 26 oktober Luizencontrole 

Zaterdag 5 november  Oud papier inzameling 

http://www.ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/4-tot-12-jaar
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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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