Nieuwsflits

8 oktober 2021

4 Vak
Wat een fantastisch werk!
Peter (vader van Nikki) en Bas (vader van Lotte en Floor) hebben
ons schoolplein een stukje opgeknapt. We hebben een nieuw
gespoten 4-vak op het plein 😊 Onwijs bedankt Bas en Peter
voor jullie inzet en hulp, de kinderen zijn er super blij mee!

Kinderboekenweek en boekenmarkt
De kinderboekenweek is momenteel in volle gang. Afgelopen week zijn we gezamenlijk gestart en hebben we een te gekke
vossenjacht in en om de school gehad met alle leerlingen. De bovenbouw heeft kleine groepjes begeleid en jong en oud hebben
goed samengewerkt om alle beroepen te raden.
We eindigen de kinderboekenweek volgende week met een boekenmarkt. We hebben nieuwe boeken gekregen uit de
bibliotheek en alle afgeschreven boeken gaan we verkopen. Het geld gaan we gebruiken voor het nieuwe schoolplein. Ook
mogen kinderen boeken die ze zelf niet meer lezen doneren aan school en dan worden deze ook verkocht. Het inleveren van de
boeken kan tot en met woensdag 13 oktober bij de eigen leerkracht. De boekenmarkt is op vrijdag 15 oktober van 14.00 uur tot
15.00 uur. Er zullen kraampjes zijn met boeken per leeftijdscategorie. Graag tot dan!

Oud papier
Afgelopen nieuwsbrief hebben wij iets geschreven over de grote hoeveelheid oud papier dat is opgehaald door de ouders van de
school in samenwerking met de OR. Een hele poos werd er voor ongeveer €200,- aan oud papier opgehaald. Afgelopen keer zat
dit rond de €400! Een enorme opsteker voor álle kinderen van de school en de OR! Mocht je de volgende keer ook mee willen
lopen, neem dan contact op met Bas Hoogkamp (bashoogkamp3@hotmail.com of 06-10271782). Alle hulp is altijd welkom.
Informatiemoment
We kijken terug op een mooie, fijne en gemoedelijke tafeltjesmiddag. Bijna alle ouders zijn samen met de kinderen op school
gekomen om alles eens goed te bekijken en te bespreken. Doordat iedereen een eigen moment van langskomen kon kiezen, was
er veel tijd voor een praatje. Dat werd door vele ouders én door het team erg goed ontvangen.

Voorleeswedstrijd
Woensdagmiddag was het zover. De voorleeswedstrijd in groep 7/8. Wie mag onze school vertegenwoordigen tijdens de
vervolgronde in de bibliotheek? Alle vier de kandidaten hebben het fantastisch gedaan. Na de wedstrijd is er anoniem gekozen
door de klas wie onze school mag vertegenwoordigen. En de winnaar is................... Babette! Van harte gefeliciteerd!

Leerlingenraad
Ook dit schooljaar is er weer een leerlingenraad. In groep 5 zijn er verkiezingen gehouden. In groep 6,7 en 8 was dit niet nodig
omdat de leerlingen die vorig schooljaar waren gekozen ook dit jaar de vertegenwoordigers van de groepen blijven. Vorig jaar
zijn ze immers door Corona weinig in actie gekomen. De leerlingenraad wordt ingezet bij diverse activiteiten gedurende het
schooljaar, bijvoorbeeld het voordansen bij de opening van de Kinderboekenweek en het helpen bij diverse activiteiten
gedurende het schooljaar zoals bv. Sinterklaas en Sint Maarten.
We vergaderen enkele keren per jaar. De leerlingen dragen ideeën aan over bv de inrichting van het schoolplein of over
activiteiten.
De raad bestaat dit schooljaar uit:
Groep 5; Jayden en Nikki
Groep 6; Lars en Merel
Groep 7; Keano en Kyra
Groep 8; Korné en Ellemieke
Gruiten
Wij zijn als school dit jaar weer ingeloot als school voor het EU-schoolfruit!
Dit houdt in dat wij gedurende 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen ontvangen. Dit stimuleert kinderen samen
groente en fruit te eten in de klas. Dit schooljaar lopen de leveringen van 15 november 2021 t/m de week van 22 april 2022.
Meer informatie volgt tegen die tijd.

Scholenmarkt groep 8
Dit jaar wordt er voor alle leerlingen van groep 8 en hun ouders weer een scholenmarkt georganiseerd in Groningen. Op 8 en 9
november zijn de leerlingen van harte welkom in de Euroborg, van 16.30 – 19.30 uur.
Leerlingen en ouders kunnen hier kennismaken met scholen in het voortgezet onderwijs uit de stad Groningen en de
Ommelanden. Naast de fysieke scholenmarkt kunnen ouders en leerlingen ook terecht op de gezamenlijke website van de
scholen. Op www.scholenmarktgroningen.nl gaan alle scholen zich presenteren met een eigen pagina, een introductie ﬁlmpje,
de onderwijssoorten en de mogelijkheid om online sessies bij te wonen.
Zoals het nu lijkt is er (hoogstwaarschijnlijk) op 18 november ook een scholenmarkt op basisschool de Tiggeldobbe in Winsum.
Op een later moment komt hier meer informatie over.
Agenda
Vrijdag 15 oktober
Zaterdag 16 oktober t/m 24 oktober
Dinsdag 26 oktober
Woensdag 27 oktober
Zaterdag 30 oktober
Maandag 8 en dinsdag 9 november

14.00 uur: Boekenmarkt → Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
OR vergadering
Luizencontrole
Oud papier inzameling
16.30 uur - 19.30 uur: Scholenmarkt Euroborg

Oud papier 2021
We halen fysiek het oud papier op, op de volgende data:
30 oktober & 11 december
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.
Voor vragen kunnen ouders/verzorgers altijd even binnenlopen.
Leerkrachten
Groep 1/2: Juf Miranda → m.tholen@lauwerseneems.nl
Groep 3: Juf Lize → l.lange@lauwerseneems.nl
Groep 4: Juf Marije → m.bakker@lauwerseneems.nl
Groep 5/6: Juf Tineke → t.raangs@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl

