
Nieuwsflits                                          13 januari 2023 

                       

Dag allemaal,  
 
Wat een mooie en bijzondere week hebben we achter de rug. We zijn gestart op de nieuwe plek!  
Nog een beetje onwennig, maar ook gelijk al heel vertrouwd.  
De kinderziektes moeten nog uit het gebouw gehaald worden. Alarmen gaan zomaar af, lampen uit en niet alles werkt.   
Maar dat is niet erg, samen hebben we er nú al een fijne plek van gemaakt. 
De kinderen hebben het fantastisch gedaan deze week. 
 
Mocht je het nog niet gelezen hebben, delen we hierbij een artikel van RTV Noord: 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/988301/basisscholen-in-warffum-gaan-samen-verder-in-een-gebouw-leuk 
 
We willen jullie bedanken voor al jullie enthousiasme over het nieuwe gebouw en de vele bezoekjes die we deze week hebben 
mogen ontvangen!  
 

Agenda 

 

Afscheid oude gebouw 

Even als herinnering met betrekking tot het afscheid van de oude plek:  
Mochten jullie het leuk vinden om nog één keer een rondje te lopen door de ‘oude school’, dan zijn jullie van harte welkom op  
donderdag 19 januari tussen 17.00 uur en 18.00 uur. De verhuisdozen zijn uit de school en iedereen mag het gevoel van 
‘vroeger’ nog even ophalen. We zien jullie graag nog één keer aan de Westervalge 5. Niet alleen jullie als ouders en kinderen zijn 
uitgenodigd, ook dorpsgenoten zijn van harte welkom.  
 
Er staat nog het één en ander in het oude gebouw aan meubilair. Dit zal worden opgehaald en daarna vervoerd 
worden naar Oekraïne. We zijn blij dat we alle spullen aan een andere school kunnen schenken op een plek waar 
het keihard nodig is.  
 

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. We horen het graag!  

 

Koffieochtend 

Graag willen we dinsdag 24 januari starten met een koffieochtend. Dit om als ouders met elkaar in contact te komen, maar ook 
om ‘gewoon’ even op school te zijn en bijvoorbeeld een vraag te stellen. Wanneer de kinderen naar school zijn gebracht om 
8.30 uur zijn jullie van harte welkom om even ‘te blijven plakken’ voor een gezellig kopje koffie of thee in de centrale ruimte van 
het gebouw.  
 

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 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/988301/basisscholen-in-warffum-gaan-samen-verder-in-een-gebouw-leuk


Damtoernooi 

Op woensdag 18 januari 2023 organiseert Damvereniging Warffum, na 
twee jaar onderbreking door corona, haar jaarlijks toernooi voor 
basisschoolleerlingen. Het betreft hier een individueel toernooi. De 
leerlingen worden ingedeeld in drie groepen. Te weten leerlingen van 
groep 7 en 8, leerlingen van groep 5 en 6 en leerlingen van groep 4 en 
lager.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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