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 Sinterklaas 

Het Sinterklaasfeest is en blijft altijd een bijzonder feest. Dit jaar gebeurden er allemaal bijzondere dingen in en om 

de school. Een staf die kapot is gegaan én een werkkamer van Sinterklaas ín onze school! Zo nu en dan zit Sinterklaas 

hier en lijkt hij mee te kijken naar onze nieuwe school. Op zijn bureau liggen allemaal werktekeningen en er ligt zelfs 

een bouwhelm en ander gereedschap. De kinderen vinden het allemaal bijzonder leuk! 

                 

Kinderpostzegels 
Afgelopen september zijn onze leerlingen van groep 7 en 8 het dorp rond gegaan met 

kinderpostzegels. Dit jaar zijn er maar liefst 199 bestellingen gedaan bij onze leerlingen en is 

er een bedrag van €2885,68 opgehaald voor het goede doel! Kinderpostzegels maakt zich sterk 

voor kinderen die extra steun nodig hebben. Goed gedaan allemaal!  

 

Oud papier 

Op 11 december wordt er weer oud papier gelopen in het dorp. 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 in deze bijzondere Corona tijd wel 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                    

  

Zaterdag 11 december Oud papier inzameling 

Maandag 13 december MR vergadering 

Dinsdag 14 december OR vergadering 

Donderdag 23 december Kerstviering in de avond → Leerlingen om 12.00 vrij 

Vrijdag 24 december Laatste dag voor de vakantie → Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Zaterdag 25 december t/m 9 januari Kerstvakantie 

mailto:lvanl84@hotmail.com


Beslisboom 
Graag wijzen we jullie op de nieuwste beslisboom. Mochten kinderen klachten hebben, passend bij Corona, dan kan je hiermee 
gemakkelijk bekijken ‘wat te doen’. De actuele versie is altijd te vinden op onze website. Dit is de versie van 2 december.  

 



Oud papier 2021 

We halen fysiek het oud papier op, op de volgende data:  

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 in het 

kantoor van de intern begeleider om vragen te beantwoorden. Voor vragen kunnen ouders/verzorgers 

altijd even binnenlopen. Susanne zal er, gezien de maatregelen, pas weer zijn in het nieuwe jaar (2022).   

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  
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