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Maandag 11 maart 2019

8.30uur: voorlichting GGD herkennen neten/luizen

Dinsdag 12 maart 2019 t/m donderdag 4 april 2019

Periode schoolbreed project ‘Voeding’

Woensdag 13 maart 2019

Groep 3/4: NME

Vrijdag 15 maart 2019

School gesloten i.v.m. staking!

Dinsdag 2 april 2019

Groep 1/2: NME

Donderdag 4 april 2019

Theoretisch verkeersexamen groep 7

Donderdag 4 april 2019

16.30-18.00uur: Afsluiting schoolbreed project ‘Voeding’

Vrijdag 12 april 2019

Koningspelen

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Meivakantie

Twee nieuwe collega’s
Tot aan de zomervakantie wordt ons team versterkt
met twee nieuwe collega’s. Hieronder stellen ze zich
aan u voor…
Hallo,
Mijn naam is Maura en ik ben 25
jaar. Ik ben opgegroeid in Haren,
maar woon inmiddels al een aantal
jaar in Groningen. Vanaf de
voorjaarsvakantie ben ik op
maandag en donderdag juf in
groep 4, en op vrijdag sta ik voor groep 3. Daarnaast
mag ik graag hardlopen, dansen, zingen en films
kijken. Ik heb inmiddels al een beetje kennisgemaakt
met de kinderen, maar mocht je nog vragen hebben of
even kennis willen maken, kom dan gerust even binnen
lopen na schooltijd.
Hallo allemaal!
Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn
naam is Dominique de Vries. Ik ben nu
een aantal jaren van de pabo af. Ik
ben op veel verschillende scholen
geweest en heb daardoor ervaring
opgedaan in meerdere groepen. Tot
aan de zomervakantie zal ik op de maandag en
dinsdag bij jullie op school zijn. Op de maandag zal ik
iedere week voor een andere groep staan. Zo leer ik
de hele school kennen. Op dinsdag richt ik me meer
op het werken met kleine groepjes en dan met name
in de groepen 5/6 en 7/8. Ik heb er erg veel zin in!
Heb je een vraag of wil je gewoon even kennismaken
kun je me altijd even aanschieten.

Verzoek aan alle ouders
Wilt u er aan denken dat uw kind voordat het naar
school gaat nog even thuis naar het toilet gaat? We
beginnen de dagdelen vaak met een instructie, dus het
is fijn als uw kind dit volledig mee krijgt. Alvast
bedankt voor de medewerking!
Groep 1/2 bezoek NME
De kinderen van groep 1 en 2 gaan op
dinsdagmiddag 2 april naar het NME (de
Kinderboerderij) in Hoogezand.
Omdat het toch wel een flinke wandeling is gaan we
liever met auto's. Wie zou willen rijden en begeleiden?
Graag opgeven bij juf Anita.
Groep 3/4 naar NME
Op woensdag 13 maart gaan groep 3 en 4 naar het
NME. Ze krijgen een les over ”eetbare natuur”. We
gaan er lopend heen, dus graag goede
wandelschoenen aan.
We vertrekken direct om 8.30 uur, dus kom op tijd!
De schooltijden zijn net als anders en de kinderen
moeten gewoon eten en drinken meenemen.
Juf Lisa is jarig!
Woensdag 3 april is juf Lisa jarig en viert ze dit op
school. De kinderen hoeven die dag zelf geen fruit mee
te nemen, want juf zorgt voor iets lekkers!
High tea groep 7/8
Op maandagmiddag 11 maart hebben de kinderen
een high tea n.a.v. hun welverdiende 1000 punten
beloning. Super gedaan, allemaal! We gaan er een
gezellige middag van maken! Denkt iedereen aan de
hartige/zoete hapjes?

Project voeding
Vanaf 12 maart zullen we in de hele school bezig zijn
met het project Voeding.
Wat eten we, waar komt ons eten vandaan, waar en
hoe groeit iets, en wat voor lekkers kunnen we er van
maken?
Hopelijk vinden we antwoord op al onze vragen. U zult
er binnenkort meer over horen.
Maar bent u zelf kok, of hobbyboer of heeft u leuke
tips ... graag!!!
Voorlichting herkennen neten/luizen
‘Zijn het nu wel of geen neten? Zijn het nu wel of geen
luizen?’ Herkent u dat ook? Daarom hebben we op
maandagochtend 11 maart om half 9 Marlies Veldhuis
van de GGD uitgenodigd om u te vertellen hoe u dit
kunt herkennen. Alle ouders zijn welkom, dus schuif aan!
4 april theoretisch verkeersexamen groep 7
Voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen
hebben de kinderen een theoretisch verkeersexamen.
We zijn in de klas al hard aan het oefenen. Kinderen
kunnen dit ook thuis oefenen via deze link
www.examen.vvn.nl/oefenen.
Vanaf 13 maart huiswerkbegeleiding in ons MFC
We werden benaderd door Magda Mensing met de
vraag of wij een ruimte beschikbaar wilden stellen voor
huiswerkbegeleiding.
Aangezien wij dit in ons dorp een mooi initiatief vinden,
hebben wij aangegeven dit te willen faciliteren. Ook
kinderen uit het voorgezet onderwijs kunnen hier
gebruik van gaan maken. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief vindt u meer informatie of kunt u contact
zoeken met
Magda (moeder Angelina-gr.3 en
Michelle-gr.1) Mensing.
Voorleeskampioen
Het is alweer even geleden, maar
13 februari jl. was voor Danujan
een dag om nooit te vergeten.
Op deze dag streed hij in de
mooie ‘Borg Welgelegen’ te
Sappemeer tegen 8 andere
voorlees-kampioenen
in
de
regionale voorrondes van de
Nationale Voorleeswedstrijd.
Helaas is ‘onze’ Danujan niet door
naar de vervolgrondes, maar
kreeg hij wel een prachtig compliment van de jury. Ze
vonden het erg origineel dat hij voorlas uit een
informatief boek en dat hij het gekozen fragment erg
geestig bracht.
Je bent weer een hele leeservaring rijker, Danujan. Je
hebt het super gedaan en we zijn bijzonder trots op
jou!!

Bericht Kielzog
Op vrijdag 15 maart staken diverse
onderwijsinstellingen. Kielzog wil kinderen die dag
een alternatieve invulling aanbieden.
Wij organiseren daarom in de Kalkwijck een dag met
diverse creatieve workshops zoals een stad bouwen
van restmaterialen, kleien, theaterspelen, muziek
maken en nog veel meer.
Kinderen nemen hun eigen broodtrommeltje mee.
Kielzog zorgt voor drinken.
Praktische informatie
Locatie: Kielzog kunstwerkplaats, de Kalkwijck,
Nieuweweg 8 in Hoogezand
Tijd: 8.30 tot 14.30 uur
Kosten: € 10,- per kind te betalen bij binnenkomst
Aanmelden vooraf via info@kielzog.nl o.v.v. naam,
leeftijd en telefoonnummer ouders.
Wees er snel bij want vol = vol!
Kindertoneel
Op dinsdagmiddag19 maart gaan wij kijken naar het
toneelstuk van de Actifoxjes. Er doen diverse kinderen
van onze school mee. We wensen ze alvast veel succes;
we kijken er naar uit!

Huiswerkbegeleiding:
Geachte ouder/verzorger,
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief die we vlak voor de voorjaarsvakantie aan uw kind(eren)
hebben meegegeven, willen we op deze school huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit groep 3
t/m 8 aanbieden.
Na overleg, kunnen we vanaf week 11 van start gaan op de W.A. Scholtenschool in Foxhol!
We beginnen woensdag 13 maart van 12.00 uur tot 14.00 uur. We mogen gebruik maken van het
kantoor van intern begeleider Lisan.
Aansluitend kan hij/zij eventueel deelnemen aan de activiteit van Actifox, vanaf 14.00 uur.
Vooralsnog zitten we ook nog steeds elke zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in onze
hoofdlocatie Centrum De Badde, Thorbeckelaan 54 in Hoogezand. Komt u dat beter uit? Dan is uw
kind uiteraard daar ook welkom.
Heeft u uw kind nog niet aangemeld, maar wilt u dat alsnog doen, vult u dan onderstaand
strookje in en lever deze in bij de leerkracht van uw kind, directrice Hannah Blom of Magda, de
moeder van Angelina (groep 3) en Michelle (groep 1).
De kosten zijn 1 euro per kind, per keer. Tenzij anders vermeld zijn we wekelijks op woensdag
van 12.00 tot 14.00 uur op school aanwezig om uw kind te helpen met school/huiswerk.
Wij zien uw kind graag bij onze huiswerkbegeleiding.
Namens de Stichting Samenkomen,
met vriendelijke groeten,
Ayan Ali
Magda Mensing
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldingsformulier huiswerkbegeleiding
Naam kind: _________________________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________________________________________
Groep: _____________________________________________________________________
Telefoonnummer ouder/verzorger:_______________________________________________
Hij/zij heeft begeleiding nodig bij het volgende vak (mag ook meerdere invullen):

Nieuws van NME:

