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Agenda 

 

Cultuureducatie 

Naast de vakken rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie besteden we aandacht aan 

cultuureducatie. Hieronder vallen de disciplines: beeldende vorming, muziek, drama, dans, 

literatuur, media en erfgoed. We besteden dit schooljaar extra aandacht aan het vak drama. In 

maart en april krijgt elke groep daarom zes lessen van dramadocent Nicole Bakker, werkende voor 

de Kunstkerk. Voor groep 1/2 komt de docent op school en groep 3 t/m 8 gaat naar de Kunstkerk 

toe om daar les te krijgen. Nicole heeft ervaring opgedaan en lesgegeven in veel verschillende 

landen waaronder Amerika. De kinderen zullen dus veel van haar leren op het gebied van drama en 

door haar enthousiasme zorgt ze ervoor dat elke leerling actief meedoet.  

Kwink 

Voor het sociaal emotioneel leren werken wij op school met de methode ‘Kwink’. Hierbij delen wij met jullie waar we 

momenteel over werken en waar we de komende weken met elkaar over praten.  

Deze week hebben we het over kwaliteiten van jezelf en van anderen.  Na de vakantie gaan we hier nog over door.  

Daarna werken we over: 

- ‘Ik ontdek hoe het bij jou thuis gaat en stel daar vragen over’ (onder- en middenbouw)  

‘Ik begrijp dat hoe jij denkt en doet vaak te maken heeft met hoe het bij jou thuis gaat’ 

(bovenbouw) 

- ‘Ik vraag hulp als ik dat nodig heb’ (onderbouw) 

‘Ik trek op tijd aan de bel als ik hulp nodig heb’ (midden- en bovenbouw)  

- ‘Ik kan iemand die verdrietig is op een passende manier troosten’ 

- ‘Ik kan met aandacht kiezen voor mezelf en de ander’ 

Herkennen jullie een van deze thema’s thuis? Praat er dan eens over met je kind. Bijvoorbeeld over hoe 

dingen thuis gaan, of iedereen daar blij mee is, hoe het misschien anders kan. Na de vakantie krijgen alle 

leerlingen de koelkastposter weer mee naar huis.  

 

Zaterdag 25 februari t/m zo 5 maart Voorjaarsvakantie 

Maandag 6 maart MR vergadering 

Woensdag 8 maart Luizencontrole 

Donderdag 9 maart Plantdag ‘Tiny Forest’ 

Dinsdag 14 maart OR vergadering 

Donderdag 30 maart Margedag → Alle leerlingen vrij 

Donderdag 6 april Paasviering 

Vrijdag 7 april & maandag 10 april Goede vrijdag & Pasen → Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 14 april Juffendag 

Maandag 17 april MR vergadering 

Dinsdag 18 april & woensdag 19 april Eindtoets groep 8 

Vrijdag 21 april Koningsspelen 

Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei Meivakantie 



Tiny Forest 

Op ons nieuwe schoolplein zal achter de grote schuur een ‘Tiny Forest’ komen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems 

bos ter grootte van een tennisbaan, waar we de Nederlandse natuur kunnen gaan ontdekken. Op donderdag 9 maart zal de dit 

‘mini bos’ worden aangeplant door onze leerlingen zelf! Aan de einde van de middag nodigen we jullie als ouders graag uit om 

het bos te komen bekijken. Een uitnodiging hierover volgt na de vakantie.  

GGD - Susanne Ongering 

Hallo allen, helaas moet ik (Susanne) zeggen dat mijn taak als jeugdverpleegkundige op jullie school stopt. Dit i.v.m. privé 

omstandigheden. Per 1 maart zal Gerda Jokshorst het over nemen. Haar gegevens komen z.s.m. jullie kant op via school. Ik wens 

jullie allen alle goeds toe.  

Met vriendelijke groeten, Susanne Groeneweg 

Jeugdverpleegkundige GGD het Hogeland 

Hogeland on the move 

In de voorjaarsvakantie worden er vanuit de gemeente verschillende voetbalactiviteiten georganiseerd: 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oud papier 2023 
22 april → 3 juni → 15 juli → 30 september → 4 november → 16 december 

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 Gerda Jokhorst.  

Telefoonnummer: 06-510330727 

Email: gerda.jokshorst@ggd.groningen.nl 

Werkdagen op: Maandag, dinsdag en donderdag.  

 

Iedere eerste dinsdag van de maand is Gerda 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.  

Gerda zal er op dinsdag 7 maart 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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