Nieuwsflits

23 juni 2022

Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli
Vrijdag 1 juli
Zaterdag 2 juli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus

Op Roakeldais – Scholendag groep 5 t/m 8
Margedag → Alle leerlingen vrij
Portfoliogesprekken (facultatief)
Jansenius got Talent
Oud papier lopen Warffum
Doorschuifmoment nieuwe klas
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag → Leerlingen om 12.00 uur vrij
Zomervakantie

MR verkiezingen
Beste ouders,
De MR kent in het reglement een rooster van aftreden. Dit jaar is Sarah Spinder het MR lid die hiervoor
in aanmerking komt. Zij heeft aangegeven zich nog een termijn verkiesbaar te willen stellen, maar jullie
kunnen je als ouders als tegenkandidaat melden voor 1 juli a.s. bij de secretaris van de MR via
t.raangs@lauwerseneems.nl. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen gehouden.
Groepenverdeling schooljaar 2022 - 2023

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

-

-

-

Groep 1/2

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

17 leerlingen (start)

26 leerlingen

17 leerlingen

15 leerlingen

Juf Miranda
Juf Miranda
Juf Miranda
Juf Miranda
Juf Miranda

Juf Lize
Juf Lize
Juf Lize
Juf Lize
Juf Lize

Juf Marije
Juf Marije
Juf Marije
Juf Marije
Juf Tineke

Juf Hanna
Juf Hanna
Juf Hanna
Juf Hanna
Juf Hanna

Juf Marije staat dit schooljaar voor groep 4 én éénn dag in groep 5/6. Volgend schooljaar zal zij groep 5/6 overnemen.
Juf Tineke gaat volgend schooljaar met (deeltijd) pensioen. Wel zal zij nog één dag bij ons op school blijven werken. Voor de
school en de kinderen is het fijn dat er geen nieuwe leerkracht komt voor één dag in de week.
Komend schooljaar zullen we gaan werken met een onderwijsassistent. Ellen Hindriks zal ons team drie dagen in de week
komen versteken. Ellen is al langere tijd werkzaam binnen Lauwers & Eems en zal zich na de vakantie aan jullie voorstellen.
Zij zal deels ondersteuning bieden in groep 3/4, maar zal ook met leerlingen uit andere groepen gaan werken.
Bovenstaande ‘luxe’ is mogelijk door de inzet van NPO gelden. De NPO gelden zijn beschikbaar gesteld door de overheid om
'het onderwijs verder te verbeteren en eventuele achterstanden door Corona weg te werken’. Het komende jaar is hier extra
geld voor beschikbaar.
Net als dit schooljaar, zullen we volgend jaar gaan werken met diverse vakleerkrachten. Volgend jaar zullen álle leerlingen
nogmaals les krijgen van een vakleerkracht muziek én krijgt groep 3 t/m 8 tweemaal per week van een vakleerkracht
gymnastiek.

Margedag
Aanstaande maandag zijn onze leerlingen een dagje extra vrij. Wij gaan als team aan de slag met ‘menselijke dynamieken’ en
met de datamuur n.a.v. de Citotoetsen.

Schoolreizen
Afgelopen week hebben alle schoolreizen plaatsgevonden. We hebben ontzettend veel plezier gehad met elkaar! Foto’s zullen
gedeeld worden in de Parro-app.
Vanuit het dorp

Oud papier 2022
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 juli 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

