
Nieuwsflits                                          19 januari 2023 

                       
 

Agenda 

 

Koffie uurtje 

We starten dinsdag 24 januari 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, als je dat wil, van harte welkom om even ‘te blijven plakken’ voor een gezellig kopje koffie of thee in de centrale ruimte 
van het gebouw.  
 

Nieuwe leerling 

Komende week start er weer een nieuwe leerling bij ons op school in groep 1 bij juf Miranda. Zijn naam is Melle. 
Melle is het zusje van Jette die bij ons in groep 4 zit. Van harte welkom bij ons op school Melle! We wensen jou 
een hele fijne tijd toe en veel plezier bij ons op school.  
 

Kiss & Ride 

We merken dat het in de ochtenden, helemaal bij nat weer, lastig is met het parkeren van auto’s 
en het naar binnen brengen van leerlingen. Volgende week vrijdag, op 27 januari wordt het 
parkeerterrein/buitenterrein opgeleverd (zoals het nu lijkt).  
Op het parkeerterrein zal een ‘Kiss & Ride’ komen, waarbij kinderen gemakkelijk kunnen worden 
afgezet. Echter zullen we blijven kampen met beperkte parkeermogelijkheden.   
 
Op de situatieschets hiernaast is te zien waar de Kiss & Ride komt. Het is de bedoeling dat 
iedereen linksonder naar binnen rijdt en linksboven er weer uit.  
 

GGD 

In de bijlage vinden jullie een nieuwsbrief vanuit de GGD. Deze keer gaat het over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij 
vragen over de nieuwsbrief kan er altijd contact gezocht worden met onze jeugdverpleegkundige. Op 7 februari zal zij ook weer 
op school zijn bij ons.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

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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