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Officiële opening Kindcentrum Warffum 

Op donderdag 22 juni zal ons nieuwe kindcentrum officieel worden geopend. We kijken er ontzettend 
naar uit dat álles in- en (vooral) om het gebouw helemaal klaar is. We hopen dat dit in juni het geval is. Bij 
de opening zullen alle leerlingen betrokken worden. We hebben al een mooi programma in gedachten, 
dat zelfs een beetje aansluit bij Op Roakeldais. Jullie zijn als ouders/verzorgers ook van harte welkom 
tegen het einde van de schooldag. Ook de aannemer, de gemeente, de architect en dorpsbewoners zullen 
betrokken worden. De officiële uitnodiging volgt, maar zo weten jullie alvast dat het er aan komt.    
 

Brief ouderbijdrage 

Morgen krijgen alle leerlingen een brief in een envelop mee naar huis voor de jaarlijkse ouderbijdrage. 
Het schoolreisgeld zal dit jaar niet worden gevraagd, vanwege de goede oud papier inkomsten van 
afgelopen jaar.  
Namens de OR het verzoek om deze vrijwillige ouderbijdrage over te maken.  

Mini enquête 

Onlangs vroegen wij jullie als ouders/verzorgers naar de momenten voor de oudergesprekken. We hebben hier veel respons op 
gekregen. Fijn, bedankt daarvoor! Uit deze mini enquête is gebleken dat 81% van de ouders graag een ‘avondoptie’ ziet in de 
week van de gesprekken. Hierom zullen wij vanaf nu één avondoptie toevoegen voor iedere groep. Hierdoor vervallen er 
overdag een aantal dagen.  

Opening bibliotheek 

Jullie hebben het ondertussen vast gelezen in de Ommelander; onze 
bibliotheek op school is officieel geopend!  
Onze bibliotheek wordt gedeeld met de Rank en heeft een prachtige 
prominente plek in ons gebouw. De jongens en meiden van groep 5/6 zijn in 
de klas bezig geweest met het schrijven van een gedicht en hun gevoel 
rondom lezen. De vier leerlingen op de foto mochten hun stukje voordragen. 
Een prachtige rap en een mooi gedicht! Knap gedaan allemaal!      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



Theorie examen verkeer groep 7/8 

Afgelopen week was onze regio aan de beurt voor het theorie examen van verkeer. Onze groep 7 en 8 hebben hier aan mee 

gedaan. We doen hier om het jaar aan mee, zodat alle leerlingen hun verkeersdiploma kunnen halen.  

Alle leerlingen zijn geslaagd voor de theorie. En nu maar op naar de praktijk! 

Ingezonden mededeling - Pasen in Warffum! 

 

 

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  
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