
Nieuwsflits                                            17 maart 2023 

                       

Agenda 

 

Tiny Forest 

Op donderdag 9 maart hadden wij op school de plantdag voor ons Tiny Forest. Ons ‘Lutje Bosje’ vanaf nu. We hadden veel geluk 
met het weer. Gedurende de dag hebben de leerlingen 600 boompjes gepoot met elkaar. Neem gerust een kijkje. Er loopt een 
mooi paadje doorheen en de kinderen kunnen jullie vást vertellen welke boompjes zij zelf hebben gepoot.  
In het Tiny Forest is ook een ‘buitenlokaal’ gerealiseerd. Hier kunnen de kinderen buiten les krijgen over de natuur. 
 

          
 

            
 

Schoolvoetbal 

Groep 7 en 8 zullen dit jaar weer meedoen aan het nationale schoolvoetbaltoernooi van de KNVB. 

We zijn blij dat dit, na twee jaar Corona, weer door kan gaan. Op woensdag 5 april zullen de eerste 

wedstrijden gespeeld worden in de poule. Een aantal ouders van de leerlingen in de groep zullen 

gezamenlijke trainingen organiseren, zodat iedereen op en top is voorbereid! 

Donderdag 30 maart Margedag → Alle leerlingen vrij 

Woensdag 5 april Schoolvoetbal voor groep 7 en 8 

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 



Corona 

Het lijkt alweer lang geleden dat Corona een grote rol speelde in de dagelijkse praktijk. Afgelopen week zijn de voorschriften 

vanuit het RIVM aangepast. Dit houdt in:  

- Je hoeft niet meer in isolatie te gaan als je positief test op Corona.  

- Ook de richtlijn voor een zelftest bij klachten is komen te vervallen per 10 maart 2023.  

Voor ons als school houdt dit in dat de afspraken die we hadden rondom Corona, testen en klachten komen te vervallen.  

We vragen jullie als ouders om ‘het gezonde verstand’ weer te gebruiken bij kinderen die niet fit zijn. Ziek is ziek, dan blijven 

kinderen lekker thuis om uit te zieken. Corona of een verkoudheid is hierin geen belemmering meer.  

Opening bibliotheek 

Op donderdag 23 maart is de officiële opening van onze ‘Bibliotheek op school’. Samen met de 
kinderen maakt onze leesconsulente Michelle er een leesfeestje van. Ook de wethouder zal de 
bibliotheek komen openen.  
Sinds kort is de bibliotheek ook écht in gebruik zoals bedacht; alle kinderen kunnen op 
vrijdagochtend, vanuit beide scholen, hun boeken omruilen in de bieb. De boeken die worden gelezen 
worden geregistreerd, zodat we onze collectie steeds beter aan kunnen passen 
aan wat de kinderen leuk en fijn vinden om te lezen. Een groep enthousiaste 
ouders helpt ons hierbij. Hier zijn we ontzettend blij mee!  
 
De bibliotheek bij ons op school wordt flink gesubsidieerd door de gemeente het 
Hogeland. Zij zetten sterk in op het goed leren lezen en het leven lang lezen. 
Jaarlijks kunnen we door deze subsidie ontzettend veel nieuwe boeken uitzoeken 
en is de grote betrokkenheid van Michelle mogelijk.  
 
Ook jullie als ouders mogen hierbij aansluiten wanneer jullie dat leuk vinden. We 
starten rond 13.30 uur in de bibliotheek. In verband met gymnastiek zullen niet 
alle groepen aanwezig zijn bij de opening. Michelle zal voorafgaand wél alle 
groepen betrekken bij de opening.  
 
https://mailchi.mp/5c5c815f2f6b/opening-de-bibliotheek-op-school-walfridus-646247?e=8ac811ac19 
 

Theater- en dramalessen 

De maanden maart en april staan in het teken van theater; alle groepen krijgen drama-les van Nicole Bakker, werkzaam bij de 

KunstKerk en de Theatervooropleiding De Noorderlingen, Groningen. 

Uitgangspunt is “plezier is de motor voor leren”. Nicole heeft een gereedschapskist vol 

met werkvormen, van Laban tot Method Acting, van Chinese Opera tot Martha Graham. Zij 

werkt op maat en biedt aan wat de groep nodig heeft. Alle kinderen komen tot hun recht, 

zowel de stuiterbal als het kind dat denkt “Ik zeg maar niks want ik kom toch niet aan de 

beurt”.  

Kinderen hebben altijd iets te vertellen! 

Wie ben je? 
Nicole Cain Bakker (1977) 

  
Wat is je opleiding? 
Mijn theaterachtergrond begon in Groningen (VOT) via DNA Amsterdam (opgericht door theatermaker Rufus Collins (Living 
Theatre, Julian Beck NYC)) naar Italië, Denemarken, Polen, Duitsland, Zuid Afrika, van NYC naar California en nu weer terug in 
Groningen. 
 
Powerproject? 
Internationale projecten zoals werken met gedetineerden in Italië, werken in Soweto en met Joburg en Markettheater in Zuid 
Afrika. Black Girl Ugly project in NYC, la Mama Theater NYC, 8 jaar les geven op verschillende charter schools en programma’s 
ontwikkeld in Queens, Brooklyn en Manhattan. 

  
Wat is de belangrijkste les die je ooit hebt meegekregen of wilt doorgeven? 
Begin waar je bent. 
Gebruik wat je hebt. 
Durf te doen. 
Creativiteit raakt nooit op. Hoe meer je het gebruikt, des te meer je het ontwikkelt. 

https://mailchi.mp/5c5c815f2f6b/opening-de-bibliotheek-op-school-walfridus-646247?e=8ac811ac19


Kwink 

Alle kinderen hebben de afgelopen week de koelkastposter weer mee naar huis gekregen van 
Kwink. Steeds vaker zien jullie ook berichtjes via Parro voorbij komen over wat de kinderen 
hiermee doen in de groep.  
 
De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in  gesprek. Rondom de woorden ‘Kwink 
Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort 
samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt 
u hen daar ook naar vragen. U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de 
poster, met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de 
mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten.  Onder de kopjes 
‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis  over gedacht? En omdat 
sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten, 
vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van 
de lessen. 

Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis.  

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 4 april 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  
 
 
 
 
  

mailto:lvanl84@hotmail.com
mailto:gerda.jokshorst@ggd.groningen.nl
mailto:m.tholen@lauwerseneems.nl
mailto:l.lange@lauwerseneems.nl
mailto:m.bakker@lauwerseneems.nl
mailto:t.raangs@lauwerseneems.nl
mailto:h.schuurman@lauwerseneems.nl


 


