
Nieuwsflits                                            21 april 2022 

           

 

Fruit op school 

Woensdag, donderdag en vrijdag zijn bij ons op school de fruitdagen. Het afgelopen half jaar ontvingen wij wekelijks fruit voor 

onze leerlingen op school. Dit was helaas alweer de laatste week. Na de meivakantie zal er dus geen fruit meer vanuit school 

worden aangeboden, maar blijven de woensdag t/m de vrijdag wel onze fruitdagen. 

Fotograaf 

Foto Koch komt op woensdag 11 mei schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet 
volgens de Privacy handhaving vanuit de school. Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle 
kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht. Na ongeveer twee weken 
ontvangen de kinderen een inlogkaartje van de leerkracht.  Op de inlogkaart staat een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met 
deze gegevens kan er thuis ingelogd worden op www.fotokoch.nl. Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe 
achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, 
waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. Jullie als ouders/verzorgers kiezen 
vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze. 

T I P van de schoolfotograaf: als kinderen kleurrijke kleding dragen, komt de foto beter tot zijn recht. 
Vermijd fluorescerende kleding. 

Om 8.15 uur start de fotograaf. Hij zal dit doen met familiefoto’s, waarbij broertjes en zusjes welkom zijn op school. Mochten 
jullie het leuk vinden om een mooie foto van de kinderen in het gezin te maken, dan zijn jullie om 8.15 uur van harte welkom in 
het speellokaal van onze school. Vanaf 9.00 uur zal er gestart worden met de portretfoto’s van al onze leerlingen.  

Oud papier 

Deze zaterdag zal er weer oud papier gelopen worden in het dorp.  

Dodenherdenking 2022 

Ieder jaar vraag het Oranjecomité uit het dorp ons als school of er leerlingen zijn uit groep 7 of 8 om een gedicht voor te lezen 

tijdens de dodenherdenking in het dorp. Dit jaar zal Babette Woldring namens onze school een gedicht voordragen.  

Babette, wij wensen jou veel succes, heel mooi dat jij dit doet!  

Koningsspelen 

Morgen zijn de Koningsspelen bij ons op school! Eindelijk kunnen we dit weer vormgeven op de manier zoals we dat graag doen. 

Juf Lize en juf Monique (onze vakleerkracht) hebben een mooi programma opgezet voor deze dag. Om een uur of 11.00 zullen 

we gezamenlijk de Koningsspelen openen met het nieuwe liedje en de bijhorende dans. Daarna zullen de kinderen samen gaan 

lunchen. Vanaf een uur of 12.00 worden er schoolbreed verschillende sportieve spellen met elkaar gedaan.  

 

    

Vrijdag 22 april Koningsspelen 

Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei Meivakantie 

Woensdag 11 mei Schoolfotograaf 

Dinsdag 17 mei OR vergadering 

Woensdag 25 mei Margedag → Alle leerlingen vrij 

Donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei Hemelvaartsweekend → Alle leerlingen vrij 

Maandag 6 juni Pinksteren → Alle leerlingen vrij 



Activiteiten Meivakantie 

Ook deze vakantie organiseert het Beweegteam weer Hogeland on the move (vakantieactiviteiten). Dit keer 
organiseren we voetbal clinics en sluiten we af met een groot voetbal toernooi in de Op Roakeldais hal.  

   

Oud papier 2022 
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 10 mei 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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