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Corona zelftesten 

De zelftesten zijn nu ook gratis beschikbaar voor kinderen van groep 1 t/m 5. Als er een zelftest nodig is, kan er een gevraagd 

worden op school. Testen is een thuisaangelegenheid en is aan ouders/verzorgers. Stuur ons een mailtje of vraag de leerkracht, 

dan zorgen wij dat er een aantal zelftesten mee naar huis komen.  

3 jarigen aanmelden 

Op bestuursniveau wordt er al weer hard gewerkt aan het nieuwe schooljaar. Graag zouden wij dan ook een 

zo compleet mogelijk overzicht hebben van welke leerlingen er op (korte) termijn bij ons op school komen, 

zodat we daar mee kunnen rekenen. Mochten er broertjes of zusjes zijn die in 2022 vier jaar worden, dan 

mag er alvast een aanmeldformulier ingevuld worden. Stuur gerust een mailtje of schiet een van de collega’s 

even aan, dan zorgen we dat jullie er eentje krijgen.  

 

Scoor een Boek! in groep 5/6 

Samen met onze leesconsulente Michelle Knot, is groep 5/6 momenteel bezig met het project 

‘Scoor een boek!’. Dit is het sportiefste leesprogramma van de bibliotheek. Voetballer Mo El 

Hankouri van FC Groningen daagt de kinderen dit seizoen uit om te lezen en te bewegen. Dit in de 

klas, in de bibliotheek én thuis! Bekijk de link door te klikken op de foto → 

Fietsles groep 3 en 4 

Groep 3 en 4 hebben deze week fietsles gehad vanuit Veilig Verkeer Nederland. Twee 

docenten kwamen langs om te vertellen over ‘de veilige fiets’ en daarna mochten alle 

kinderen oefenen op een parcours die was uitgezet op het schoolplein.  

 

 

 

Maandag 7 maart MR vergadering 

Maandag 14 maart Groep 7/8 voorlichting Bureau Halt - Jeugdcriminaliteit 

Dinsdag 15 maart OR vergadering 

Dinsdag 15 maart Groep 7/8 naar het TechLab (‘t Wieshoes Warffum) 

Zaterdag 19 maart Oud papier ophalen Warffum 

Dinsdag 22 maart Groep 7/8 naar het TechLab (‘t Wieshoes Warffum) 

Woensdag 30 maart Margedag → Alle leerlingen vrij 

Dinsdag 5 april OR vergadering 

Vrijdag 8 april Juffendag 

Maandag 11 april MR vergadering 

Donderdag 14 april Paasviering 

Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april Goede vrijdag & Pasen → Alle leerlingen vrij 

Woensdag 21 april t/m donderdag 22 april Cito eindtoets groep 8 

Vrijdag 22 april Koningsspelen 

https://youtu.be/LB3bXcTvyG4


 

Voorstelling verkeer groep 1 en 2 

Groep 1 en 2 werkt deze weken over het thema ‘verkeer’. Afgelopen week hebben 

zij een voorstelling mogen bezoeken, genaamd ‘StopLicht’. Tijdens deze 

educatieve, interactieve theatervoorstelling lossen de acteurs met behulp van de 

kinderen problemen in het verkeer op. Spelenderwijs leren de kinderen regels en 

afspraken rondom het verkeerslicht. Daarnaast komen er ook andere 

verkeerszaken aan bod. Allemaal met een flinke dosis humor. 

 

 

 

TechLab groep 7 en 8 

Afgelopen dinsdag is groep 7/8 gestart in ’t Wieshoes, in de 

oude bibliotheek in Warffum. Hier zit nu onder andere een 

TechLab, waar allerlei mooie dingen geleerd kunnen worden. 

De groep gaat drie keel naar het TechLab toe en leert daar 

‘Stopmotion’ filmpjes te maken, een wiebelpoppetje op 

batterijen te maken en zelf een rijdend klein voortuigje te 

maken met een ballon of elastiekje.  

 

 

TechLab Warffum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kind H - VSO en BSO 

Wanneer ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd, zal KindH kinderopvang verzorgen van 0 t/m 13 jaar in Warffum. Voor meer 
informatie kan er contact opgenomen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oud papier 2022 
19 maart   

23 april   

4 juni  

2 juli  

17 September  

5 november  

10 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 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. 

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 op dinsdag 5 april weer zijn.   

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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