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Oud papier 

Op zaterdag 5 november waren er veel mensen aanwezig om te helpen bij het ophalen van het oud 
papier. Namens de OR en de organsatie: ontzettend bedankt voor alle hulp! Dit was zó fijn!   
Hoe meer mensen er helpen, hoe sneller het gaat. Vele handen maken licht werk.  
 
Op zaterdag 10 december wordt er weer oud papier gehaald in het dorp. Wil je meelopen? Neem 
dan contact op met Bas Hoogkamp via 06-10271782.  
 

Oudermoment - Rots & Water - Opnieuw ingepland 

Graag nodigen wij de ouders van groep 5 t/m 8 opnieuw uit voor het oudermoment rondom Rots & Water. Dit nu op donderdag 
8 december van 16.00 uur tot 17.00 uur. Annemiek van 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 opnieuw per mail een 
afmelding op i.smalbil@lauwerseneems.nl. 
 

Corona 

Momenteel zijn er nog een aantal leerlingen bij ons op school met Corona. We wensen hen veel beterschap en hopen 
dat iedereen gauw opknapt. Dit geldt natuurlijk voor alle kinderen die ziek zijn.  
We vragen jullie als ouders om te blijven testen bij klachten. Testen blijven kosteloos verkrijgbaar op school. Bij een 
positieve test volgen wij de regels op vanuit het RIVM: vijf dagen quarantaine. Weer naar school? Dan minimaal 24 
uur klachten vrij.  
 

Ganzen 

Toen de vroegere kleuterschool in Warffum samen ging met de basisschool, is er een 
kunstobject van het ene gebouw naar het andere gebouw verplaatst. Omdat wij gaan 
verhuizen en het huidige gebouw (op termijn) gesloopt zal worden, hebben we de ganzen 
alvast een nieuwe plek gegeven: terug op de oude plek! De vroegere kleuterschool, nu 
opvang Thuishuis Bij Antine, heeft de ganzen terug op de gevel. Ze zijn opnieuw gespoten 
en hangen er prachtig bij. Zo blijft dit stukje ‘cultuur’ in Warffum behouden.  
 

Nieuwe school 

De bouw vordert! Helaas is het niet meer mogelijk om in de nieuwe school te gaan kijken met de kinderen. We 

hadden dit graag gewild, maar de aannemer geeft aan dat dit niet meer haalbaar is door het vele werk wat 

momenteel nog wordt uitgevoerd in (en om) het gebouw. Wel hebben we iets anders bedacht voor de kinderen:  

een digitale rondleiding, waarin je kan zien hoe de school er momenteel uit ziet en waar de lokalen zijn. We delen 

het filmpje ook graag met jullie: https://youtu.be/MPujhfZcolk  

Het filmpje is gemaakt door een van de collega’s van cbs de Rank. Meester Jelmar, ontzettend bedankt hiervoor!  

Eerste dag op de nieuwe plek 

Er wordt al veel gesproken over onze nieuwe school. We kijken er dan ook erg naar uit! Momenteel zijn we aan het 

kijken hoe we de eerste dag vorm gaan geven. Meer nieuws hierover volgt. Wat we al wel weten is dat we ‘gewoon’ 

starten op de ‘oude’ school 😊 

Ook de leerlingenraad denkt momenteel mee over hoe we gezamenlijk kunnen afsluiten in de school van nu.  

 

 

https://youtu.be/MPujhfZcolk


Sinterklaas 

Dit schooljaar worden de schoencadeautjes voor Sinterklaas aangeboden aan onze 

school door de Spar. Ontzettend bedankt hiervoor Spar Dekkers Warffum! 

 

 

Sint Maarten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vanuit de GGD - Is jouw kind ook wel eens opstandig of brutaal? 

Je kind moet leren dat je boosheid wel mag voelen, maar dat het niet de bedoeling is om brutaal of opstandig te worden. 
 
Leren omgaan met emoties                                                                                                         
Als kinderen ouder worden, moeten ze leren met hun emoties om te gaan. Boosheid is één van de emoties die niet zo makkelijk 
hanteerbaar zijn. Alle kinderen uiten hun boosheid daarom wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te 
schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt. 

Eerst denken, dan doen                                                                                                                      
Als je kind zich boos voelt, vertel dan dat je kind zich eerst moet afvragen wat de oplossing is: 'eerst denken, dan doen'. Het lukt 
natuurlijk niet altijd om brutaal en opstandig gedrag te voorkomen. Het ene kind kan dat beter dan het andere kind. Dit heeft 
met temperament te maken. 

Tips voor brutaal en opstandig gedrag 

• Als je kind brutaal is of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt niet. 

• Als je je kind zijn zin geeft, beloon je het gedrag en gaat je kind het vaker doen. 

• Als je kind is afgekoeld, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat. 

• Vertel je kind op een rustige, maar duidelijke toon, welk gedrag je niet accepteert en waarom niet. 



• Laat merken dat je begrijpt wat je kind wil. Bijvoorbeeld: 'Ik weet dat je graag wilt..." Daar wordt je kind meestal 
rustiger van. 

• Zeg ook dat je begrijpt dat je kind zich boos voelt, maar dat schreeuwen, schelden of brutale dingen zeggen geen 
oplossing is. Dit kwetst anderen en levert niets op. 

• Verwacht niet teveel van je kind. Als je iets vraagt wat je kind nog niet kan, wordt je kind alleen maar opstandiger. 
 
Advies nodig?                                                                                                                           
Als je merkt dat de tips niet helpen en je kind zich te vaak boos en opstandig gedraagt, dan kun je altijd de jeugdverpleegkundige 
mee laten denken en advies vragen. 
 

Agenda 

 

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. Wanneer niemand zich heeft 

opgegeven voor de opvang, dan zal de opvang komen te vervallen.  

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 6 december 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 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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