
Nieuwsflits                                     16 december 2022 

                       

Kerstviering 

Wat hebben we gisteren een ontzettend leuke dag gehad. Alle leerlingen hebben genoten, dat is het belangrijkste!  

We willen jullie als ouders bedanken voor alle lekkere gerechten in de klassen. Maar ook voor ieders aanwezigheid in ons 

oudercafe. Heel fijn dat dit nu weer zo kon.  

Daarnaast bedanken we alle leden van de OR die zich zo ontzettend hebben ingezet voor deze 

Kerstviering. Dankjewel voor jullie hulp en inzet. Zonder jullie zouden we de dingen niet kunnen doen 

zoals we nu doen.  

Oplevering nieuwe school 

Gisteren was de oplevering van onze nieuwe school. Na de oplevering aan de gemeente, hebben wij als scholen de sleutels 
gekregen van het gebouw. Vanaf vandaag zal er keihard gewerkt worden om alles klaar te krijgen voor de start na de 
Kerstvakantie. Denk aan stellingkasten in de magazijnen die geplaatst worden, alles rondom de ICT wat overgezet wordt, de 
schoonmaak van alles, het inpakken in het oude gebouw en het uitpakken van álle spullen in het nieuwe gebouw, alles weer 
ophangen, het inrichten met nieuw meubilair, nieuwe spullen in het speellokaal, het inrichten van de centrale hal en 
bibliotheek, etc. 
De oplevering van het buitenterrein is helaas nog niet gedaan. Door de regen van de afgelopen maand en de vorst van de 
afgelopen week hebben veel zaken vertraging opgelopen. Hier zullen we dus nog even op moeten wachten.  
 

Hoe gaat het straks op de nieuwe plek? 

Fietsen parkeren 
Er staan op het plein metalen ‘hekjes’. Tegen ieder hekje kan een fiets geparkeerd worden aan beide kanten.  
 
Bel 
Om 8.25 uur gaat de schoolbel. We zouden het fijn vinden wanneer alle kinderen dan binnen zijn, zodat we op tijd kunnen 
starten met de lessen. De school is open vanaf 8.15 uur.  
 
Pauze 
Onze pauze tijden blijven hetzelfde. We spelen buiten van 10.00 uur tot 10.15 uur en van 12.10 uur tot 12.30 uur. We starten op 
de nieuwe plek met afzonderlijke pauzes voor de twee scholen. Wel willen we er samen graag naartoe werken om samen buiten 
te spelen. We gaan het komende half jaar dan ook inzetten op het leren kennen van elkaar, kinderen en teamleden, zodat we 
eerst goed weten van elkaar wie we zijn.  
 
Gymnastiek 
De gymzaal is straks een stukje verder lopen dan nu het geval is, dat is helaas niet anders. We gaan bij de start op de nieuwe 
plek een aantal dingen uitproberen: lukt het om op de fiets te gaan met groep 7/8? Zijn andere tijden voor groep 5/6 op 
donderdag handig? Samen zullen we kijken wat het meest werkbaar is. Groep 3/4 mag op dinsdag nog steeds naar de gymzaal 
worden gebracht om 8.15 uur, zonder fiets. Juf Monique is daar aanwezig.  
 
Einde van de dag - 14.00 uur 
Wanneer jullie de kinderen aan het einde van de dag komen ophalen van school, mogen jullie op het schoolplein komen staan, 
langs de randen van de tegels in een grote boog. Dit zodat alle ouders zichtbaar zijn voor de kinderen, helemaal voor de 
allerkleinsten. Kinderen uit de laagste groepen moeten altijd bij juf blijven staan, totdat ze papa, mama of de oppas zien.  
 
 
 
 



Eerste dag - Maandag 9 januari 

Op maandag de 9e beginnen de kinderen allemaal op hun eigen oude school. Op de vertrouwde eigen plek. Samen met de Rank 
zullen we naar de nieuwe plek wandelen, waar een gezellige opening van het nieuwe gebouw volgt. Jullie zijn hierbij als ouders 
van harte welkom om te komen kijken. Na schooltijd kunnen jullie de school van binnen komen bekijken.   
 
In de bijlage  zit alle informatie over de eerste lesdag op de nieuwe plek.  
 

Oude fiets ter overname? 

Heeft iemand in de schuur nog een oude fiets staan, die we als school kunnen/mogen overkopen?        

Graag hebben we op de nieuwe schoollocatie een fiets staan zodat we gemakkelijk en snel naar bijvoorbeeld de 

gymzaal kunnen fietsen.  

Volleybal 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hogeland on the move 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 

 

Oud papier 2023 
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 7 februari 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  
 

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 

Maandag 9 januari  Starten op de nieuwe plek! 

Woensdag 11 januari  Luizencontrole 

Maandag 16 januari MR vergadering 

Dinsdag 24 januari  Koffieochtend  

Dinsdag 7 februari Margemiddag → Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Dinsdag 14 februari OR vergadering 

Vrijdag 17 februari Portfolio’s mee naar huis 

Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari Portfoliogesprekken 

Zaterdag 25 februari t/m zo 5 maart Voorjaarsvakantie 
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