
Nieuwsflits                                     23 december 2022 

                       

Dag allemaal,  

Na een week keihard werken, kunnen we zeggen dat ook wij dadelijk de Kerstvakantie in gaan. Het nieuwe gebouw is zo goed 

als klaar om in gebruik te nemen. Alle spullen zijn verhuisd en het grootste deel van de inrichting is geplaatst. Bijna alle dozen 

zijn uitgepakt en bijna alle kasten zijn ingericht. Nu nog een grote schoonmaak, maar dat volgt in de vakantie. Het is prachtig 

geworden vinden wij. Wij kijken er samen ontzettend naar uit om het gebouw te gaan delen met alle kinderen in het dorp en om 

alle koppies te zien wanneer zij voor het eerst binnen komen. In de vorige nieuwsbrief is al het een en ander aangegeven over 

de nieuwe plek. Hierbij nog een aantal aandachtspunten.  

Parkeren en buitenterrein 

Er is een tijdelijke parkeersituatie gecreeerd. De vraag aan jullie is om, in ieder geval zolang de parkeerplaatsen en de ‘kiss and 

ride’ nog niet klaar zijn, uiterst voorzichtig te zijn met de auto. Kom je wel met de auto? Zet deze dan bij voorkeur iets verder 

weg van de school i.v.m. de veiligheid van de lopende- en fietsende kinderen. Iedereen zal toegang tot het schoolplein via de 

brug hebben voor nu.  

De eerste dag 
Vorige week hebben jullie hierover een bijlage ontvangen. 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.   
 

Kerstdonatie - Het goede doel 

We hebben ontzettend veel spullen mogen ontvangen voor ons goede doel dit jaar: het AZC in Uithuizen. Jessica heeft de 

spullen overhandigd en op de foto’s is te zien wat de bewoners er mee gedaan hebben. Men is iedereen erg dankbaar voor dit 

gulle gebaar! Ook zien jullie op één van de foto's de gedoneerde kerstballen die de kinderen hebben versierd.  

               

 

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.  

 

 

 

 

 



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  
 

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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