
Nieuwsflits                                    10 november 2022 

                          

Sint Maarten viering 

Morgen, op 11 november, vanaf 13.40 uur nodigen we jullie uit op het schoolplein. Om 13.45 uur komen 
alle kinderen naar buiten met hun lampions. Meester Rutger, onze muziekleraar, heeft met alle groepen 
een eigen lied geoefend. Deze zullen de kinderen aan jullie voordragen.  
 

➔ Naderhand, rond 14.00 uur, kunnen jullie wachten op het grote plein om de kinderen weer mee naar huis te nemen.  
➔ Tijdens deze viering zal er vanuit de KunstKerk een fotograaf aanwezig zijn om mooie foto’s te maken.  

Voortgangsgesprekken  

Volgende week staan de voortgangsgesprekken gepland. Deze gesprekken staan gepland om met elkaar in gesprek te gaan over 
hoe het gaat op school. Dit zónder rapport/portfolio. Bij de deze gespreksronde gaan we graag in gesprek met álle ouders. De 
inschrijving verloopt via Parro.  
 

Rots & Water 

In groep 5 t/m 8 wordt er de Rots & Water training gevolgd. Jullie lazen onlangs al over het 
oudermoment op dinsdag 22 november. Sámen gaan we er voor!  
 
Afgelopen week werd er gewerkt aan het ‘nadenken voordat je iets zegt’. Zie ook de poster hiernaast. 
Is het doordacht wat je gaat zeggen? Is het eerlijk? Is het nodig? Zeg je het kalm? Is het nuttig? En is 
het aardig?    

 

Tevredenheidsonderzoek 

Onlangs hebben jullie als ouders een bericht gekregen om een oudertevredenheidsonderzoek in te vullen voor onze school. Dit 

bericht kwam vanuit ‘DUO’. Wij hechten veel waarde aan hoe jullie als ouders kijken naar onze school. Mocht de het onderzoek 

nog niet hebben ingevuld, zouden jullie dit dan alsnog willen doen?  

Corona stappenplan 

Het kabinet wil bij een nieuwe coronagolf schoolsluitingen 

voorkomen. Er zullen geen landelijke protocollen meer komen, 

maar een plan op maat, passend bij ónze situatie.   

Wij hebben als scholen vier scenario’s moeten omschrijven, met 

steeds een andere ‘set’ van maatregelen, afhankelijk van de ernst.  

 

Hiernaast staan de vier scenario’s van onze school verwoord. Bij 

iedere ophoging in scenario blijven de voorgaande basisregels en 

maatregelen bestaan en worden aangevuld met nieuwe 

maatregelen. 

Het volledige plan is te vinden op onze website, onder het kopje 

‘schooldocumenten’.   

 

 

 



Agenda 

 

Oudermoment - Rots & Water (herhaling) 

Op dinsdag 22 november om 16.00 uur (tot 17.00 uur) organiseren wij een oudermoment voor álle ouders van groep 5 t/m 8. 
Annemiek Dijk zal jullie meenemen in het traject van Rots & Water. Het meenemen van jullie als ouders is onder andere 
belangrijk voor het behalen van de doelen. Sámen gaan we ervoor!  
We hopen dat we jullie allemaal zien tijdens dit moment. Mochten jullie níet kunnen, dan ontvangen we graag per mail een 
afmelding op i.smalbil@lauwerseneems.nl. 
 

Oud papier 2022 en 2023 
10 december 2022 

11 februari 2023 

22 april 2023 

3 juni 2023 

15 juli 2023 

30 september 2023 

4 november 2023 

16 december 2023 

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 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 jullie als 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  
 

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 
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