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Sponsorloop 

Wauw, wat een spektakel was het afgelopen vrijdag! Mooi weer, een goede organisatie, veel aanwezige ouders/dorpsgenoten 
en ontzettend sportieve kinderen die zéér gedreven waren om zo veel mogelijk rondjes te rennen! Wij kijken met trots terug 
naar de saamhorigheid van alle organisaties en kinderen bij elkaar.  
 
In de tussentijd hebben we al gezien dat er ontzettend veel geld is binnengekomen op de rekening. Tevens hebben vele 
kinderen het contant ingeleverd. Mocht je dit nog niet gedaan hebben? Dan zien we het graag uiterlijk maandag a.s. binnen 
komen. We hebben goede hoop dat het lukt om de €4.000 bij elkaar te krijgen!  
 
Nog eenmaal ter info: Graag het geld mee naar school geven in een gesloten envelop mét lijst en naam óf overmaken op de 
rekening van de OR: NL 26 RABO 0337 2013 66 t.n.v. Schoolbestuur L&E onder vermelding van de naam van de kind(eren).  
 
Wij hopen jullie volgende week te kunnen vertellen wat voor bedrag we hebben opgehaald. 
 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek is deze week officieel afgetrapt bij ons op school! De kinderen mochten dinsdag verkleed én groen naar 

school toe komen. We hebben met elkaar gedanst én hebben een puzzeltocht op het plein gedaan. Hoe mooi is het om dan te 

zien dat jong en oud samenwerken.. De bovenbouw voelt zich verantwoordlijk voor de jongere kinderen. Daarnaast werd er 

uitstekend overlegd!  

                                      
 

                                   
     

 

 



Bibliotheek op school 

Een aantal ouders helpen ons op school al een tijdje met het labelen en inscannen van ál onze boeken op school. 

Door alles in de te scannen kunnen we zien wat er allemaal is en wat er bijvoorbeeld nog mist.  

In de nieuwe school starten we straks namelijk met ‘de bibliotheek op school’. Hierbij kunnen kinderen boeken lenen 

uit de bieb voor op school, maar óók voor thuis!  

Wie o wie vindt het leuk om aan te sluiten om samen met Michelle Knot, onze leesconsulente, om dit project af te 

ronden voordat we gaan verhuizen? Het gaat om een aantal momenten, onder schooltijd, onder het genot van een 

kopje koffie/thee, alle boeken verzamelen en labelen.  

Graag een reply op deze mail naar mij als je het leuk vindt om te helpen 😊 

Rots & Water 

Op maandag 24 oktober starten we met Rots en Water training. De kinderen 
die in groep 5 t/m 8 zitten, krijgen deze training aangeboden. Dit 
schooljaar zal Annemiek Dijk de lessen gaan geven, op de 
maandagochtend. Annemiek is van Raak Sport & Coaching. Rots en 
Water is in het kort samengevat, het vergroten van de communicatie- en 
sociale vaardigheden en welzijn, het voorkomen en/of verminderen van 
sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, en meeloopgedrag. 
 
Goed om te weten: 

- De les vindt plaats op de maandagen 

- De kinderen lopen tijdens de les op blote voeten. Heb je dit liever niet? Dan graag antislip sokken aan 

- Wekelijks ontvangen jullie van Annemiek een korte samenvatting van wat we hebben gedaan.  Zo kan je hier thuis ook 

samen over praten. 

Als er vragen zijn of iets onduidelijk is, dan mogen jullie altijd contact  

zoeken met Annemiek.  

Annemiek van Dijk 

06-13414145 

raaksportencoaching@gmail.com 

Nieuwe school 

Een impressie van de nieuwe school, gezien vanaf de binnenkant. Bijna alle muren staan in het gebouw. Het glasvezel 
behang zit al op de muren en er wordt al druk geverfd. Deze week worden de kozijnen, aan de buitenkant van het 
gebouw, er als het goed is, in gezet. Tevens een héééél kleine ‘preview’ van hoe de inrichting straks gaat worden.  

                



     

     
 

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. 

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 1 november 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 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 
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