
    
  

 

 
Agenda: 
 

SEPTEMBER 
 

13: Ridderspelen 
18: Informatieavond groep 1-2 
21: Informatieavond groep 3-4 

22: Tocht om de Noord 
25: Informatieavond groep 5–8  

27: Start kinderpostzegelactie 
 
 

Van de directie: 
 

Welkom 
 
Na een rustperiode van enkele weken vakantie zijn we vanaf maandag weer begonnen 

en we gaan er een mooi, inspirerend en leerzaam schooljaar van maken! 
Maandag waren was een ieder weer aanwezig en konden we  120 kinderen verwelkomen 
in de school. Er zijn een aantal nieuwe gezichten bij die 120 kinderen en ook kunnen we 

2 nieuwe (maar wel bekende) leerkrachten verwelkomen. Wij wensen alle nieuwe 
mensen een goede tijd op onze school toe en hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen! 

 
 
Wist u dat... 

* de meester en juffen van alle groepen veel gaan samenwerken?  
* ook de kinderen van de groepen veel met elkaar zullen spelen en werken? 
* we 10 I-pads extra hebben om in te zetten bij de onderwijskundige activiteiten in de 

   groepen? 
* we een proefschool gaan worden voor „getal en ruimte‟? 

* dit een nieuwe rekenmethode is? 
* we die dit jaar gaan gebruiken?  
* we eigentijds onderwijs verzorgen ? 

* er nog steeds gewerkt wordt met concrete materialen, zoals: papier, puzzels, blokken? 
* er ook  digitale middelen ingezet worden, zoals digitale leerlijnen en de iPad? 
* de I-pad een geweldig hulpmiddel is? 

* Primenius een I-pad aanbod heeft? 
* dit te bekijken is via: https://www.primenius.nl/de-stichting/ipad  

* we donderdag een startviering hadden in de kerk? 
* pastor Nellie in deze viering voor ging? 
* we een verhaal hoorden over mosterdzaadjes? 

* er een boom omgevallen is op het schoolplein? 
* de kleuters er mosterdzaad willen gaan zaaien   ? 

 
 
 

 

nieuwsbrief 
Uithuizen,      7 september 2017 



Luizenpluis 

 
Afgelopen maandag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. We zijn blij te 

kunnen melden dat er geen hoofdluis is geconstateerd. Onze luizenpluis groep is 
uitgebreid met een aantal ouders en daar zijn we erg blij mee. De eerstvolgende keer 
dat er controle is, is de maandag na de herfstvakantie. Blijft u zelf wel regelmatig 

controleren? Wilt u bij constatering van hoofdluis bij uw kind dit ook doorgeven aan de 
groepsleerkracht?  
Hartelijke groet, namens het luizenpluisteam, juf Marian 

 
Gegevens administratie: 

Om de gegevens van onze administratie actueel te houden vragen wij u 
adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers e.d. zo spoedig mogelijk aan ons door te 
geven. Dit kan bij de groepsleerkracht.  

  
Identiteit 

 
Viertafel 
De viertafel is ingericht rond het thema van de 

startviering: het begint klein… 
In de viering hebben we het verhaal van het 

mosterdzaadje gehoord. "Het koninkrijk van God is als 
een mosterdzaadje. Het is heel klein als je het zo ziet. 
Maar als je het in goede grond plant, en veel water en 

licht geeft, dan wordt het een hele grote 
mosterdboom. Hoog en met wel honderd takken. In de 

takken nestelen vogels zich, en in zijn schaduw zoeken 
mens en dier beschutting. Op de viertafel zien we dat 

het gezaaide mosterdzaad al mooi groeit. Ook staat er 
onze wensenboom voor het nieuwe schooljaar! 

 

 
Naschoolse catechese 
 

Binnenkort start weer de naschoolse catechese in de pastorie links van de  
kerk, naast de school. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alle data en 

andere informatie. Alle kinderen zijn welkom! 
 
 

 
In dit digitale tijdperk wordt communicatie steeds 
makkelijker en sneller gemaakt. Zo ook de communicatie 

met u als ouders. Waar we voorheen gebruik maakten van 
een telefoonketen, willen we de korte berichtgeving sneller 

en makkelijker laten verlopen via een app: Parro.  
Parro is een app, speciaal voor het onderwijs en is gekoppeld aan ons leerlingsysteem 
ParnasSys. Parro werkt als een soort what‟s app: de leerkrachten kunnen met 1 

berichtje gelijk alle ouders van de groep bereiken. Hiervoor hoeven geen mobiele 
nummers worden uitgewisseld, u krijgt een uitnodiging voor de app via de mail. Het 
mailadres dat zal worden gebruikt, is het mailadres dat in Parnassys staat vermeld. 

Bij Parro is het (nog) niet mogelijk om contact met de leerkracht op te nemen via de 
app. Wilt u iets doorgeven, dan verzoeken wij u dit telefonisch of even persoonlijk te 

doen. Ook ouders onderling kunnen geen berichten met elkaar uitwisselen. De app is 
bedoeld als mededelingen app vanuit school. 
 



Zoek „Parro‟ op in de Apple App Store of Google play store op je telefoon en/of tablet. 

Voor computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com. 
 

U ontvangt via de mail een uitnodiging voor uw kind met daarbij één koppelcode. Deze 
code dient u in te voeren in de app. De code kan op meerdere apparaten gebruikt 
worden. Op deze manier wordt uw kind gekoppeld aan de app. Bij meerdere kinderen, 

zult u meerdere koppelcodes ontvangen. 
 
Niet alle ouders zijn in het bezit van een smartphone en hebben dus de mogelijkheid om 

de app te installeren. Is dit bij u het geval, dan kunt u dit melden bij uw eigen 
groepsleerkracht. Wij zorgen dat de informatie die wij delen via de app, dan op een 

andere manier toch bij u terechtkomt. 
 
Junior Tocht om de Noord  

 
Op vrijdag 22 september lopen we met de groepen 2 t/m 8 de Junior Tocht om de 
Noord. Er is een mooie route opgesteld waarin onderweg  verschillende activiteiten 

zullen zijn. De tocht om de Noord staat dit jaar in het teken van de Kerstvloed, een 
belangrijke gebeurtenis die veel invloed op Groningen heeft gehad.  

Hoe de groepen zijn ingedeeld,  welke tijd die groepen vertrekken en wat ze mee 
moeten nemen/krijgen,  krijgt u via een aparte mail te horen, zodra dit bij ons bekend 
is.  

Voor deze ochtend en mogelijk middag zijn we op zoek naar begeleiding. Vanwege deze 
route, die via de Oude Dijk loopt, hopen we veel ouders (onder, midden- en bovenbouw) 
met ons op de been te krijgen. U kunt zich aanmelden via de inschrijflijsten die bij de 

verschillende ingangen hangen. Loopt u alvast warm voor de grote Tocht om de Noord?   
 

Namens het team, juf Julia 
 
Nieuws uit groep 1-2a 

 
Na een heerlijke lange zomervakantie zijn we 
maandag weer begonnen in de nieuwe groep 

1-2a. Er zitten 16 kinderen bij ons in de klas. 
Voor drie kinderen was het maandag de eerste 

schooldag: Sophie Berghuis, Mathilde Bouman 
en Vincent Roebroek. Welkom bij ons op 
school! 

Het thema waar we de komende weken aan 
werken is Een nieuw schooljaar. De kinderen 
leren de klas en elkaar kennen. We hebben al 

veel gezongen deze week: ‟S morgens: 
Goedemorgen allemaal, Dank u voor deze 

morgen, De dag noemt zijn naam, Luister 
goed ik heb een vraag. In de kring: Kom bij de  
cijfermuur, Twaalf maanden bij elkaar, 

Smakelijk eten. Tijdens het spelen/werken: 
Tien tien tien laat al je vingers zien.Het 
woordje „ik‟ staat centraal; wie ben ik, ik ga 

naar school, wat vind ik leuk? Hoe zie ik eruit? 
Groep 1 heeft zichzelf al geverfd. En groep 2 is 

maandag direct aan de slag gegaan met de 
nieuwe weektaak. Omdat we dit jaar graag 
alle verjaardagen goed willen onthouden en vieren, hebben we een verjaardagskalender 

gemaakt. De eerste verjaardag die we gaan vieren is die van Annelie. Zij wordt op 18 

https://itunes.apple.com/nl/app/parro/id1053388628?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm
https://talk.parro.com/


september 5 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd Annelie en een hele fijne dag 

toegewenst! 
In de klas is ook een pop die PomPom 

heet. Pompom komt regelmatig bij ons in 
de kring om wat dingen te vertellen, te 
vragen of een spelletje mee te spelen. Op 

woensdag hebben we de eerste gymles 
gehad, samen met Pompom tikkertje 
spelen. Er zijn een paar kinderen die nog 

geen gymschoenen op school hebben. Wilt 
u deze meegeven? 

Maandagavond 18 september houden wij 
de informatie avond voor de ouders van 
groep 1 en 2. U bent welkom vanaf 19.15 

uur, de informatie avond start om 19.30 
uur. We zullen vertellen over de nieuwe dingen in de groepen (zoals de weektaak in 

groep 2 en de opbouw van het zelfstandig werken in groep 1) en daarnaast natuurlijk de 
gewone dagelijkse dingen. Dit laatste zullen we doen aan de hand van foto‟s die de 
afgelopen weken in de groepen zijn gemaakt. We zouden het fijn vinden als u zich even 

afmeld als u niet kunt komen. 
Vrijdag 22 september is de Toch om de Noord. Groep 2 doet hier ook aan mee. Elders in 

deze nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over. 
 
Met vriendelijke groet, juf Wilga 

 
Nieuws uit groep 1b-2b 

 
Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep, 
een nieuw plaatje op de kapstok en op de 

stoel, maar de kinderen hadden maandag al 
snel hun plekje in de kring gevonden. En 
even later kwamen ook al de eerste 

vakantieverhalen en andere bijzondere 
belevenissen in de vakantie. We hebben 

gehoord dat bij een leerling wel een heel 
bijzondere gast op de camping was: 
namelijk een Dino! Ook hoorden we dat 

Twente echt in Nederland is en dat een 
leerling op een camping was waar ze hele 
leuke berenliedjes zingen…  

De eerste drie weken van dit schooljaar 
werken we rond het thema: “een nieuw 

schooljaar”. In dit project speelt onze 
klassenknuffel Pompom een belangrijke rol. 
Pompom is een vriendje aan wie de 

kinderen van alles vertellen en vragen. De 
ene keer moeten ze hem helpen en de 

andere keer kunnen ze hem van alles 
vragen.  
Alle kinderen hebben iets over zichzelf 

verteld en zichzelf getekend. Sommige 
kinderen vonden dat best moeilijk, maar 

iedereen heeft het geprobeerd en dat is dan 
weer heel knap!  



De kinderen van groep 2 hebben maandag voor het eerst in de weektaak gewerkt. 

Werken in de rode map, met je eigen potloden, een beetje spannend maar de kinderen 
hadden er zichtbaar plezier in. En omdat we deze weken over „ik‟ 

werken hebben de kinderen van groep 1 een verftekening van 
zichzelf gemaakt. Woensdag hebben we gewerkt met de lettermuur. 

Juf heeft het letterversje van het woordje „ik„ voorgelezen, we 
hebben de letters bekeken en benoemd en het woordje „ik‟ van 
hagelslag gemaakt… 

Woensdag hebben we de verjaardag van Ian gevierd. Hij was in de 
vakantie jarig.  
Vanmorgen hadden we de startviering in de kerk. Op school hadden we ons al 

voorbereid door de liedjes te oefenen, en de voorwerpen, zoals de mosterdzaadjes en 
plantjes,  op de viertafel te bekijken en bespreken. In de kerk hoorden we het verhaal 

van het mosterdzaadje. Ook hebben we onze groepswens: „wij wensen dat iedereen lief 
is voor elkaar‟ aan de boom gehangen.  
Maandagavond 18 september houden wij de informatie avond voor de ouders van groep 

1 en 2. U bent welkom vanaf 19.15 uur, de informatie avond start om 19.30 uur. We 
zullen vertellen over de nieuwe dingen in de groepen (zoals de weektaak in groep 2 en 

de opbouw van het zelfstandig werken in groep 1) en daarnaast natuurlijk de gewone 
dagelijkse dingen. Dit laatste zullen we doen aan de hand van foto‟s die de afgelopen 
weken in de groepen zijn gemaakt. We zouden het fijn vinden als u zich even afmeld als 

u niet kunt komen. 
Vrijdag 22 september doen de kinderen van groep 2 mee aan de Junior Tocht om de 

Noord. Voor onderweg nemen de kinderen een rugzak mee. Deze vullen wij op school. 
Wilt u uw kind op deze vrijdag een rugzakje mee naar school geven. De kinderen hoeven 
niets voor het fruit eten mee te nemen. Meer informatie hierover leest u elders in deze 

nieuwsbrief. 
Wij vragen u om het rapport van uw kind z.s.m. weer op school in te leveren.  

Tot slot wensen we iedereen een fijn schooljaar!! 
 
Met vriendelijke groet, juf Lisette en  juf Truus 

 

Nieuws uit groep 3-4 

 
De vakantie is voorbij en afgelopen maandag maakten we de eerste start in groep 3-4. 

Vol goede moed, soms nog licht gespannen, kwamen de kinderen het lokaal binnen. Tijd 
voor vertellen over de vakantie hadden ze niet, ze wilden aan het werk! Heerlijk hoe 
enthousiast beide groepen weer zijn. Groep 3-4 bestaat dit jaar uit 27 kinderen: 18 

kinderen in groep 3 en 9 in groep 4. Voor groep 3 even wennen, we werken met een 
combigroep. Juf is niet altijd beschikbaar en stil werken is ook wel belangrijk, dan stoor 

je de andere groep niet. Maar wat kunnen ze dat al snel! 
Groep 3 is maandagmorgen begonnen met het eerste woordje: “ik”! We leren deze 
eerste kern aardig wat woorden en letters en kunnen na 4 weken al heel wat woorden 

lezen. U krijgt vandaag een apart informatiepakketje mee over het leren lezen in kern 1. 
Daar zit ook oefenstof bij om thuis met uw kind ook lekker te kunnen lezen. Leren lezen 
is een proces dat veel oefening vraagt. Door ook thuis regelmatig met uw kind te 

oefenen, maakt uw kind veel leeskilometers, waardoor het leren lezen beter zal gaan. 
Oefent u mee? 

Groep 4 heeft het leesproces vorig jaar gehad, maar het blijven oefenen met het lezen 
blijft belangrijk. In de klas doen we dat met een speciale voortgezet technisch lezen 
methode. Voor thuis blijft het dringende verzoek om samen met uw kind het lezen te 

blijven trainen. Wilt u hier oefenstof voor, kom dan gerust even langs. 
Groep 4 krijgt morgen een apart huiswerkmapje mee en een toetsrooster. In het 
huiswerkmapje zit de oefenstof voor de dictees en alvast voor de tafels. De tafels 



pakken we later dit jaar op. Tijdens de informatie avond zal ik het huiswerkmapje verder 

toelichten. 
In groep 3 mochten we maandag een nieuwe leerling begroeten: Taisha Elias Tokaay. 

Taisha is vlak voor de zomervakantie vanaf Bonaire naar Nederland verhuisd. Ze moet 
nog even wennen, maar we hopen dat ze snel haar plekje bij ons heeft gevonden! 
We zijn nog maar net begonnen, maar er zijn alweer diverse activiteiten in aantocht. Op 

woensdag 13 september zijn er de Ridderspelen bij de Menkemaborg. Hiervoor konden 
de kinderen zich aanmelden. Vrijdag 22 september zullen wij als school meedoen aan de 
junior tocht om de Noord. Elders in deze nieuwsbrief kunt u hier meer informatie over 

vinden. Ook zijn we op zoek naar ouders die mee willen lopen. Donderdag 21 september 
is er een informatie avond over het leren en werken in groep 3-4. Vanaf 19.15 staat de 

koffie en thee klaar, om 19.30 uur start de informatie avond.  
Zo‟n eerste nieuwsbrief is te klein voor alle informatie die we allemaal willen geven. In 
de loop van de komende weken zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte brengen van 

alles in de groep. Mist u iets of heeft u een vraag? Kom dan gerust even langs! 
 
Hartelijke groeten, juf Marian en juf Dorien 

 
Nieuws uit groep 5 en 6a 

 
Zo, we zijn weer begonnen!!  
Het waren twee fantastische dagen, om maar even met een bekende uitspraak te 

beginnen! De eerste paar dagen zitten erop en we raken al aardig aan elkaar gewend. 
Natuurlijk is het in zo‟n eerste periode altijd even aftasten over en weer, wat kun je wel 
zeggen en doen en wat juist niet, wat zijn de regels en afspraken in de groep, etc.etc. 

Gelukkig hebben we vorig schooljaar elkaar al een beetje leren kennen en we gaan er 
een mooi schooljaar van maken samen. Samen, want we zitten nu als 2 groepen bij 

elkaar in en ook samen, omdat juf Yardena en ik beide voor deze groep(en) staan: juf 
Yardena op woensdag en ik neem de overige dagen voor mijn rekening. 
Een aantal vakken zijn we inmiddels mee begonnen en het rooster begint straks ook een 

vastere vorm te krijgen. De kinderen van groep 5 krijgen ook met een aantal nieuwe 
vakken te maken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. De kinderen hebben inmiddels 
ook een huiswerkmapje mee gekregen (of nemen dat deze week mee); het bijbehorende 

toetsrooster volgt z.s.m. Op deze manier weet u ook wanneer ze welke toets hebben. Ik 
heb de kinderen uitleg gegeven over hun huiswerkmapje en het leren ervan. Voor u zit 

er ook een brief bij in. 
Donderdagochtend gaan we naar de kerk voor de startviering en vrijdagmorgen hebben 
we weer gym. U heeft via de mail al vernomen dat we op de fiets naar de sporthal gaan, 

zowel op maandag als op vrijdag. Beide keren fietst er een ouder mee, dat is geregeld. 
Wat nog niet helemaal duidelijk is, is de vrijdag-tijd. Er staat nu op het rooster dat we 
gym hebben van 11.00-11.45 uur, en dat is voor komende vrijdag ook het geval, maar 

voor volgende week vrijdag is het nog niet helemaal duidelijk. Zodra ik meer weet hoort 
u dat van mij. Maandag 25 september is de informatieavond voor de ouders van de 

groepen 5 t/m 8. Meer informatie hierover leest u bij het nieuws van groep 6-7. 
 
Juf Yardena en meester Freek 

 
Nieuws uit groep 6,7  
 

We starten met 2 enthousiaste juffen in groep 6b,7a! De eerste week zit er bijna op en 
juf Julia is erg tevreden. Juf Dorien zal maandag starten in de groep. Zij is er om de 
week op de maandag. Het kan natuurlijk zijn dat er een keer geruild wordt, maar daar 

wordt uw kind of u van op de hoogte gebracht. Er is al een leuke sfeer in de klas, er 
wordt goed geluisterd  en hard gewerkt. We vinden dat erg fijn en hopen dat dit zo het 

hele schooljaar doorzet. Op maandag 25 september is de jaarlijkse 



ouderinformatieavond. Dit schooljaar is het alleen voor ouders. Tijdens deze avond 

wordt er informatie gegeven over het reilen en zeilen in onze groep. Hoe ziet de avond 
eruit: 

- 19.15 inloop school, koffie/thee 

- 19.30 1ste   ronde presentatie leerkracht 
- 20.15 Pauze met mogelijkheid voor inkijken lesmethodes/materialen in de 

gemeenschapsruimte  
- 20.30 2e ronde presentatie leerkracht (zelfde als de 1ste)  
- 21.15 einde van de avond 

Wij hopen u allen deze avond te mogen begroeten. Kunt u beiden niet, dan verwachten 
wij van tevoren een afmelding.  De Hand-out komt  in de week voor de informatieavond 
naar u toe, via de digitale weg. Vragen kunt u op de informatieavond stellen of via de 

mail doen. De eerste 2 gymlessen zijn weer geweest. Er zijn wat onduidelijkheden,  dus 
ik zal opnieuw opschrijven hoe het zal gaan: 

- Dinsdags gymmen zij van 14.00-14.45. Juf Julia brengt ze heen en gaat terug 
naar school met groep 7b-8. De kinderen zijn deze middag niet verplicht zich te 
douchen, en kleden zich om 14.45 uur om. Zij zijn vrij vanaf de sporthal en 

kunnen daar opgehaald worden of alleen vertrekken. 

- Donderdags gymmen zij van 13.15-14.00 uur. Juf Julia brengt alle kinderen om 
13.00 uur naar de sporthal. Zij staan allemaal om 13.00 uur in de rij bij het hek 
om te kunnen vertrekken. Ze worden bij de sporthal opgehaald door een andere 

juf en zijn gewoon om 15.00 uur op school. Deze middag zijn ze wel verplicht te 
douchen. 

Volgende week starten we met de wereldoriëntatievakken. Meester Freek geeft alle 
geschiedenislessen, juf Jeltje geeft de Natuur & technieklessen, juf Yardena de 

verkeerslessen en juf Julia geeft de aardrijkskundelessen. Voor groep 6 is topo nieuw en 
krijgen het eerste hoofdstuk direct de provincies en hoofdsteden, en de provincie 

Zeeland. Dit is voor hen intensief en neemt meer tijd in beslag dan de andere 
hoofdstukken. Wij zullen in de klas hier veel aandacht aan besteden, en misschien kunt 
u thuis ook bezig met provincies en hoofdsteden op een leuke manier. Wij gaan ook 

starten met een thuisopdracht. De kinderen krijgen komende week een landkaartje van 
Nederland mee naar huis, waarop zij plaatsnamen, steden kunnen kleuren waar familie 

woont. Groep 7 krijgt dit schooljaar de landen en steden van Europa.  Ook zij krijgen 
een thuisopdracht. Zij krijgen een kaart van Europa waar een opdracht bij staat en waar 
ze waarschijnlijk uw hulp bij kunnen gebruiken. Het toetsrooster en het huiswerkmapje 

voor alle kinderen zijn vandaag meegegaan. . Wij wensen u allen een fijn weekend toe.  

Hartelijke groet, juf Dorien en juf Julia 

 
Nieuws uit groep 7b en 8 

 

En met deze mooie, Engelse tekst zijn we dit 
schooljaar met ontzettend veel plezier begonnen. We 

willen graag dit jaar weer in groep 7b en 8 het licht 
op veel dingen laten schijnen. Op vakken, op 
projecten, op en met elkaar. Maar natuurlijk het 

allerbelangrijkste, op elk uniek kind zelf. Zoveel 
momenten om te kunnen leren, ervaren, genieten. 
Kortom, om te kunnen schitteren als sterren of 

zonnestralen. Van harte welkom bij ons in groep 7b 
en 8 iedereen, jong en oud! 

Juf Yardena kwam maandag ook gezellig even een 



uurtje op school en zal er deze en volgende week op donderdag en vrijdag zijn.  

Dinsdag begonnen we gelijk met het verjaardagsfeest van juf Jeltje. Het werd een 
ontzettend gezellige dag! Van harte dank voor alle felicitaties en wensen! Juf Yardena 

viert vrijdagmiddag 15 september haar verjaardag. ‟s Morgens is er een normaal 
lesprogramma.  
De eerste dagen vliegen alweer voorbij en de vakken worden opgestart. Hier nemen we 

even de tijd voor. Daarom zullen we volgende week pas met het volledige lesrooster 
gaan beginnen. De kinderen krijgen niet alleen les van hun eigen leerkrachten, maar 
zullen ook juf Julia en meester Freek zien voor de vakken aardrijkskunde en 

geschiedenis. Juf Jeltje geeft natuur & techniek dit jaar. Juf Yardena verkeer en de 
geschiedenisles aan groep 8. Zo willen we voor de groepen die gesplitst zijn ook 

lesmomenten bieden, die ze samen hebben. Dus groep 6 en 7 krijgen deze lessen 
samen.  
Net voor de vakantie is er een kindje geboren in het gezin van Jada en in de vakantie in 

het gezin van Janneke. We wensen beide gezinnen heel veel geluk met elkaar, van 
harte! 
Op maandag 25 september houden we de informatieavond voor de groepen 5-8. De 

start zal zijn om 19.30 uur, om 19.15 uur inloop met koffie en thee. De avond is 
verdeeld in twee rondes, zodat ouders de gelegenheid hebben om in twee groepen naar 

de leerkracht(en) te luisteren. Of in drie, mocht u met z‟n tweeën komen en daar uw 
kinderen hebben. De eerste ronde is van 19.30-20.15 uur en de tweede ronde van 
20.30-21.15 uur. U heeft tussentijds, of eerder, de gelegenheid om in de overblijfruimte 

boeken en andere materialen in te zien. We horen het graag wanneer u verhinderd bent, 
en anders graag tot dan! 
Een hoop leuke activiteiten in onze mooie gemeente de komende tijd, niet in de laatste 

plaats door de Groninger Week. Volgende week op woensdag 13 september de 
Ridderspelen bij de Menkemaborg en de week erop op vrijdag 22 september de Junior 

Tocht om de Noord. Meer informatie daarover volgt nog per mail, maar we wensen 
iedereen die meedoet alvast heel veel plezier! 
Mocht u vragen hebben, loop gerust bij ons binnen de komende tijd. Is uw kind afwezig 

vanwege tandarts of anders, ontvangen we graag een briefje. 
We wensen u met ons en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar toe! 
 

Hartelijke groet, juf Jeltje en juf Yardena 
 

 

De 2 & 4  mijl van Zandeweer 

Zaterdag 16 september 2017 vindt voor de eerste maal de 2 & 4 mijl van Zandeweer 

plaats. Het is een onderdeel in het Groningerweekprogramma en georganiseerd door de 

Groningerweekafdeling Zandeweer,  IJsclub Vooruit en sportvereniging DIOS. 

Aanmelden kan tot 13.45 uur in de kantine van de ijsclub gevestigd aan de Noorderweg 

tussen nr. 1 en 3.  Start is om 14.00 uur. Deelname is gratis voor de basisschool 

kinderen !   

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 september 2017 

 
RK. Basisschool de Schelp 

http://www.rkbdeschelp.nl/ 

http://www.rkbdeschelp.nl/

