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Sponsorloop 

Vol trots delen we vandaag met jullie hoeveel geld er twee weken geleden is opgehaald met onze sponsorloop. Een 
loop die we samen met de Rank en KindH hebben gedaan, voor een nestschommel op het nieuwe plein!  

€ 6.850,90 

Hierbij willen wij een hele grote DANKJEWEL geven aan het dorp! 

Wij bedanken alle bedrijven in én om het dorp die ons ontzettend gul hebben gesponsord. Dit financieel óf met een prijs voor de 

verloting. Daarnaast bedanken we álle ouders en inwoners van het dorp die de kinderen hebben gesteund tijdens het rennen én 

natuurlijk voor alle financiële bijdragen die de kinderen hebben mogen ontvangen voor de gelopen rondjes. 

We hadden niet durven dromen dat we zó veel geld mochten ophalen met deze actie. Voor ons is dit een bevestiging dat de 

betrokkenheid in het dorp heel groot is en dat het ontzettend leeft dat er een nieuwe school komt met een te gek schoolplein. 

Wij hebben €4.000 nodig voor de nestschommel, deze gaat er dus zeker komen. Voor het overige bedrag zullen we bij 

SpeelUniek (ontwerper en bouwer van het plein) een aanvraag doen voor passende extra elementen, zodat het nóg mooier kan 

worden dan bedacht! 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek is al weer bijna afgelopen. Maar wat is er ontzettend leuk en hard gewerkt op school om hier een extra 
leuke week van te maken! Het mooiste was de afgelopen week de ‘leesbel’. Een bijzondere bel, die de hele dag zomaar af kan 
gaan. Gaat de bel? Dan moet je gelijk lekker gaan lezen en stoppen met waar je op dat moment mee bezig bent! 
 
Morgen (vrijdag) is de afsluiting van de kinderboekenweek. Na schooltijd, tussen 14.00 uur en 14.30 uur, is iedereen van harte 
uitgenodigd in de school om te komen kijken in de verschillende lokalen naar wat er allemaal gedaan is.  
 

         
                
 
 
 
 
 
                      



Leerlingenraad 

De nieuwe leerlingenraad is gekozen voor dit schooljaar!  

Groep 5: Lotte Hoogkamp 

Groep 6: Floor Hoogkamp 

Groep 7 Justin Schaaphok 

Groep 8: Babette Woldring 

 

De leerlingenraad bestaat uit vier leerlingen. Een leerling per groep, vanaf groep 5. Deze leerlingen gaan eenmaal in de zoveel 

tijd met juf Marije om tafel. Ze gaan over onderwerpen meedenken. Ook polsen we dan wat de kinderen op school er van 

vinden. Om in de leerlingenraad te komen mag je je voor de klas voorstellen en vertellen waarom je in de kinderraad wil. Daarna 

gaat de klas stemmen wie zij in de raad willen. Kinderen worden gekozen voor 1 jaar. 

Verhuizing 

Onze verhuizing van de scholen naar het nieuwe Kindcentrum zal plaatsvinden in de week vóór de Kerstvakantie. 
Deze week zijn al onze leerlingen een extra weer vrij , zoals eerder gecommuniceerd. Dit houdt in dat de Kerstviering 
verplaatst wordt naar donderdag 15 december (in de avond). Normaalgesproken werkten we de dagen voor  de 
vakantie met een verkort rooster (margemiddagen). Dit keer zal dit niet zo zijn. In de week voorafgaand aan de 
(extra lange) vakantie, met daarin de Kerstviering, gaan alle leerlingen ‘gewoon’ van 8.30 uur tot 14.00 uur naar 
school.  

Hogeland on the move & andere activiteiten 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Agenda 

 

Vrijdag 14 oktober Afsluiting Project / Kinderboekenweek 

Zaterdag 15 oktober t/m 23 oktober Herfstvakantie 

Woensdag 26 oktober Luizencontrole 

Zaterdag 5 november  Oud papier inzameling 

Donderdag 10 november OR vergadering 

Vrijdag 11 november Sint Maarten viering 

Maandag 14 november t/m vr 18 november Voortgangsgesprekken (zonder rapport) 

Maandag 28 november MR vergadering 

Dinsdag 29 november OR vergadering 

Maandag 5 december  Sinterklaasviering → Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Zaterdag 10 december Oud papier inzameling 

Donderdag 15 december Kerstviering in de avond 

Maandag 19 december t/m 23 december Verhuizen → Leerlingen extra week vrij  

Zaterdag 24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 



 

Bibliotheek op school (herhaling) 

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 helpe n. 
 

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  
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