
Nieuwsflits                                          2 februari 2023 

                       

Agenda 

 

Nieuwe leerling 

Wij mogen weer een nieuwe leerling verwelkomen bij ons op school! Niene start bij juf Miranda in de groep. 
Niene is het zusje van Lieke die bij ons in groep 2 zit.  
 
Van harte welkom bij ons op school! We wensen jou een hele fijne tijd toe en veel plezier bij ons op school.  
 

Kiss & Ride 

Het parkeerterrein van de school is opgeleverd. Hier is plaats voor slechts enkele auto’s.  
 
Er is ook een Kiss & Ride gerealiseerd. Deze plek is gemaakt om passagiers (kinderen) van 
personenauto’s af te zetten (of op te halen) en daarna door te rijden. Op de situatieschets 
hiernaast is te zien waar de Kiss & Ride gesitueerd is. Het straatje is eenrichtingsverkeer. We 
wachten hierbij nog op de juiste borden.  
 
Mochten jullie toch even mee naar binnen willen, dan moet de auto ergens geparkeerd 
worden. We willen jullie vragen om hierbij zeer alert te zijn op fietsende en lopende kinderen! 
We zien nu regelmatig gevaarlijke situaties. Wij zijn met de gemeente in overleg om te kijken 
wat een veilige plek is/moet worden om de auto’s tijdelijk te kunnen parkeren.  

Margemiddag dinsdag a.s. 

Aanstaande dinsdag  (7 februari) zijn de kinderen om 12.00 uur vrij van school. De kinderen eten dan thuis een broodje. De 
leerkrachten hebben allemaal een leerlingbespreking met de Intern Begeleider. Daarnaast gaan we aan de slag met de analyse 
van de Cito toetsen en het schrijven van de portfolio’s. 
 

Portfolio’s 

Binnenkort, op vrijdag 17 februari, krijgen de leerlingen van groep 3 tot en met 8 hun portfolio mee naar huis. In de week hierna 
volgen de gesprekken hierover. Groep 5/6 zal het portfolio op donderdag al meekrijgen van juf Marije.  
Mochten jullie het portfolio nog thuis hebben liggen, dan vragen we jullie deze z.s.m. mee te geven naar school.  
Groep 1 en 2 krijgen aan het einde van het schooljaar hun portfolio weer mee naar huis. Wel zijn er bij de kleuters gesprekken 
over de voortgang.  
 

Rots & Water 

Wij hebben besloten om een vervolg te geven aan het Rots & Water traject welke we hebben doorlopen met juf Annemiek. Na 
de voorjaarsvakantie zal juf Annemiek nog drie maal terug komen bij ons op school om de boel op te frissen en met de kinderen 
aan de slag te gaan. Tevens hoort hier een speciale afsluiting bij; het doorslaan van een plankje! De kinderen kunnen jullie hier 
vast zelf meer over vertellen. De periode van de Kerst tot aan de voorjaarsvakantie wordt gebruikt door de leerkrachten om het 
geleerde in te zetten en zelf op te pakken met de groep.  
 
 

Dinsdag 7 februari Margemiddag → Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Donderdag 16 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 



Bibliotheek 

In ons nieuwe gebouw hebben we een prachtige bibliotheek gerealiseerd. Een ‘bibliotheek op school’ met het allermooiste 
uitzicht. De boeken van de Rank en de Jansenius zijn samengevoegd, waardoor we nu een ontzettend groot aanbod hebben voor 
onze leerlingen.  
Op de Rank is er eerder al gestart met de ‘bibliotheek op school’ en zijn er zes actieve ouders die helpen met het uitlenen. Bij 
ons op school is een enthousiaste groep ouders aan de slag geweest om alle boeken ‘in te lezen’ en alles klaar te maken voor de 
overgang naar de ‘bibliotheek op school’.  Nu zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die zo nu en dan op vrijdagochtend 
willen helpen met het uitlenen van boeken aan alle leerlingen van het Kindcentrum. De boeken worden net als in de echte 
bibliotheek gescand. Hierdoor kunnen we bijhouden wat de kinderen graag lezen en ons aanbod hierop aanpassen. Wie o wie 

vindt het leuk om aan te sluiten? 😊 
 

MR 

Van de MR hebben wij deze mooie plant mogen ontvangen voor onze nieuwe school. De school is weer een stukje 
groener zo! Heel erg bedankt hiervoor! 

 

 
 

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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