
Nieuwsflits                                          9 februari 2023 

                       

Agenda 

 

Portfoliogesprekken 

Op vrijdag 17 februari, krijgen de leerlingen van groep 3 tot en met 8 hun portfolio mee naar huis. Groep 5/6 zal het portfolio op 
donderdag al meekrijgen van juf Marije.  
 
Vanaf maandag 13 februari zullen de gesprek worden ‘open gezet’ in onze Parro-app. De gesprekken zijn in de week van 20 
februari. De gesprekken voeren wij veelal in de middagen. Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek hebben wij gemerkt 
dat er ouders zijn die ook graag de optie voor een avond terugzien. Hierom zullen we in groep 3/4 en in groep 7/8 uittesten hoe 
en of dit werkt en of hier voldoende animo voor is. Naderhand willen we middels een korte enquête vragen wat de voorkeur 
heeft van álle ouders.  
 

Oud papier 

Aanstaande zaterdag wordt er weer oud papier gelopen in het dorp. We zijn écht nog op zoek naar 

mensen die mee kunnen helpen! Wie o wie sluit aan? Vele handen maken licht werk! Opgeven kan 

bij Bas (06-10271782)  

PS. Er is helaas geen oppas dit weekend voor de kinderen van meelopende ouders. 

Gruiten  

Deze week is het de laatste week dat wij Gruiten (groente en fruit) ontvangen vanuit de Europese subsidie. Dit houdt in dat de 
kinderen vanaf volgende week, op woensdag, donderdag en vrijdag, zelf fruit mee moeten nemen voor de 10.00 uur pauze. 
 

Nieuwe leerling 

Volgende week begint er weer een nieuwe leerling bij ons op school. Lisanne zal bij ons starten in groep 2 bij juf 
Miranda. Lisanne, we wensen jou veel plezier bij ons op school en hopen dat je hier een fijne tijd hebt!  
 

GGD screening groep 7 

Op woensdag 22 februari komt de GGD weer bij ons langs op school voor groep 7, voor een screening. Ouders ontvangen hier 
vanuit de GGD een brief over voor het geven van toestemming en met uitleg over de inhoud.  
 

 

 
 
 
 
 
 

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 

Maandag 6 maart MR vergadering 

Maandag 8 maart Luizencontrole 

Dinsdag 14 maart OR vergadering 

Donderdag 30 maart Margedag → Alle leerlingen vrij 



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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