
 

 

 
 

Nieuwsbrief nr.11 (8 febr. – 1 mrt) 

Schooljaar 2016 – 2017 

 

 

Agenda 

 

9 feb.                 Inleveren briefjes oudergesprekken 

13 feb.               Leerlingen vrij i.v.m. een studiedag 

14 feb.               Gastles van de Qbuzz voor groep 6/7/8 

16 feb.               10-minuten gesprekken 

 

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 1 maart. 

 

Welkom 

Dolblij mogelijk wij jullie mededelen dat we een nieuwe leerling hebben bij de 

peuters. Peniel Mehreteab is gisteren begonnen. Wij hopen dat hij een hele fijne 

tijd heeft bij ons op school.  

GGD 

Op verzoek van de GGD Groningen staat onderstaand bericht om u extra te 

informeren. 

GGD ook via WhatsApp te bereiken  

Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw 
kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over 
opvoeding over gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een WhatsApp nummer. Handig!  
GGD Groningen  
Telefoon: WhatsApp: Facebook: Website:  
050 367 4991 
 06 10565212 facebook.com/ggdgroningen www.ggd.groningen.nl  
 

Schoonmaakavond 

Op dinsdag 14 februari van 19:00 uur tot 21:00 uur staat de schoonmaakavond 

gepland. Alle materialen, kasten en hoeken worden extra schoongemaakt. 

Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Lijkt het u gezellig en leuk om ons op dinsdag 

14 februari te helpen met schoonmaken? Meldt u zich dan aan bij juf Annemieke of 

bij juf Mariëlle.  

Dan starten onze leerlingen woensdag 15 februari in een extra schone klas! 

Dank voor uw hulp!  

Parkeren en wegrijden bij school 

Wilt u eraan denken dat u bij het brengen van uw kind(eren) en het wegrijden met 

de auto van school, dit rustig doet. Er lopen veel kinderen en ouders op de 

parkeerplaats. Zo houden we het veilig en voorkomen we ongelukken.  

 

 

Brugproat 



Vanuit groep 4-5 

Rapport 

Als u het rapport van uw kind nog thuis heeft. Wilt u het dan deze week weer 

meegeven naar school. 

 

Scoor een boek 

Net als andere jaren doet de middenbouw weer mee met het project van de 

bibliotheek: “scoor een boek”. Het doel is om samen zoveel mogelijk boeken te 

lezen. 7 februari is de aftrap geweest door iemand van de bieb uit Leens. 7 maart 

komt ze in de “rust” weer in de klas om te kijken hoe de stand is. Op 11 april is de 

sportieve afsluiting op het voetbalveld in Winsum. 

 

Leny Bosmann 

Onze intern begeleider Leny Bosmann zal aanstaande donderdag voor het laatst 

werkzaam zijn op onze school. Beika Vrieling, die het gehele jaar al werkzaam is 

bij ons op school, neemt vanaf donderdag de taken van Leny over.  

Wij willen Leny bedanken voor haar inzet en kennis die zij onze leerlingen heeft 

geboden en wensen haar veel plezier met haar nieuwe baan! 

 

Nieuw boek in onze bibliotheek 

Wij hebben een nieuw boek in onze schoolbibliotheek! Namelijk achtstegroepers 

huilen niet. Dit boek is deze week voor €2.- te koop in de boekenwinkels. Grijp je 

kans en duik in het boek! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De teams van ‘t Groentje en het Hoogholtje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


