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Beste ouders en verzorgers, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het team hebben we op de startvergadering de kernwoorden: GELOOF, 

LEREN, ZORG en UNIEK besproken. Deze woorden staan in de missie en visie 

van de school. Een mooi begin als voorbereiding op het komend schooljaar 

waar we enorm veel zin in hebben. 

 

Op dinsdag 6 september a.s. is de ouderavond voor groep 1 t/m 8. De avond 

is in twee blokken verdeeld. De betreffende leerkracht start om 19.00 uur met 

de algemene informatie van de school en de informatie over de groep. Om 

19.45 uur is er een pauze en zal de ouderraad voor koffie of thee zorgen. 

Alvast hartelijk dank ouderraad dat jullie dit willen doen. Om 20.00 uur start de 

leerkracht met het geven van dezelfde informatie tot 20.45 uur. U kunt kiezen 

op welk tijdstip u aanwezig wilt zijn. We hopen u te zien. 

 

14 september a.s. komt de burgermeester Op de Zandtange voorlezen in 

verband met de promotie van Oktober Cultuurmaand. De burgermeester 

gaat om 8.30 uur voorlezen aan groep 5 en 6 en om 9.00 uur leest hij voor 

aan groep 7 en 8. 

 

Op dinsdag 11 oktober a.s. vanaf 8.30 uur is de jaarlijkse fietskeuring voor de 

groepen 5 t/m groep 8. Tip: op het fietscontrole formulier staan de punten die 

gecontroleerd worden.  



 

 

 
 

Voorstelling nieuwe leerkracht Op de Zandtange: 

Beste ouders/verzorgers,         

Via deze nieuwsbrief wil ik me graag even aan u voorstellen. 

Ik ben Joyce Hummel, ben 32 jaar oud en woon in Nieuw 

Buinen samen met mijn vriend en dochtertje. De afgelopen 

jaren heb ik met veel plezier in Exloo gewerkt. Ik heb 

lesgegeven aan groep 1 t/m 4. Naast mijn werk vind ik 

wandelen met mijn dochter heel fijn, luister ik graag naar 

muziek en doe ik aan crossfit. Ik kijk er naar uit om dit 

schooljaar te mogen werken in groep 5 op CBS Op de Zandtange en heb hier 

dan ook veel zin in. Ik werk op woensdag, donderdag en vrijdag. Ik hoop er 

samen een mooi schooljaar van te maken. Wanneer u vragen heeft of 

opmerkingen, dan bent u altijd welkom! 

Met vriendelijke groet, Joyce Hummel 

Voorstelling nieuwe onderwijsassistent Op de Zandtange: 

Mijn naam is Jerusha. Ik ben 22 jaar en ik woon in Stadskanaal. Op de 

maandag en dinsdag werk ik Op de Zandtange als onderwijsassistent. `s 

Ochtends ben ik te vinden in groep 1/2 en s’ middags in groep 5/6. Verder 

werk ik op woensdag, donderdag en vrijdag nog in Stadskanaal op C.B.S het 

Mozaïek. Van jongs af aan wil ik al graag in het onderwijs aan het werk. Ik kijk 

heel erg uit naar het komende schooljaar!  

Groetjes Jerusha. 



Voorstelling nieuwe directeur Op de Zandtange: 

Mijn naam is Gé Kloppenburg en ik woon in Emmen. Fred en 

ik hebben samen vijf kinderen en wij zijn gezegend met zes 

kleinkinderen. Het is in de weekenden en vakanties vaak 

een gezellige drukte bij ons thuis. Ik heb de laatste jaren op 

diverse scholen als directeur gewerkt en ik vind het fijn om 

dit schooljaar te starten Op de Zandtange. Maandag was 

het voor vele kinderen nog wat spannend. Een andere klas, 

een nieuwe tafel en voor velen een nieuwe juf of meester. Ik 

wens de kinderen en hun ouders/verzorgers een goed en 

gezellig leerjaar toe. Afgelopen week heb ik kennis gemaakt met alle 

leerlingen en een aantal ouders. Per week ben ik drie dagen aanwezig op 

school, waarvan de maandag en de donderdag vaste werkdagen zijn. 

Graag tot ziens. Op de informatieavond hoop ik ook aanwezig te zijn.  

Schoolbibliotheek  

Hoera, het schooljaar is weer begonnen en dat betekent dat ook de 

schoolbibliotheekboeken weer worden uitgeleend. 

Vanaf vrijdag 9 september a.s. mogen de leerlingen elke week hun boek(en) 

ruilen. De leerlingen lenen één boek voor in de klas en één boek mag mee 

naar huis. Elke vrijdag zijn er bieb-ouders die hierbij helpen. Daar zijn wij als 

school heel erg blij mee! Is het boek uit, dan kan het boek op twee manieren 

worden ingeleverd: 

1. Het boek mag in een stevige plastic tas, op de vrijdag, weer mee naar 

school. Gelieve niet bij de fruittas in doen, in verband met een mogelijk 

lekkende beker waardoor boeken beschadigen. Afgelopen jaar mochten de 

biebboeken geruild worden, mits de oranje biebtas aanwezig was. Dat is dit 

jaar anders: Een stevige plastic tas is ook prima! De leerlingen die in groep 1 

starten krijgen nog wel een biebtas aangeboden.  

2. Wanneer het boek eerder dan de ruildag, de vrijdag, uitgelezen is, dan 

mag de leerling deze ook vast inleveren in de schoolbieb. In de schoolbieb 

zijn planken gereserveerd speciaal voor het inleveren van de 

schoolbiebboeken. 

Wilt u zelf ook in de gaten houden hoe lang de boeken thuis zijn in verband 

met het door wisselen van de boeken? 



Als team hebben wij opgemerkt dat er een groot aantal leerlingen niet of 

weinig in de bibliotheek komt. Wist u dat kinderen vanaf 4 t/m 18 jaar gratis lid 

kunnen worden van de bibliotheek? De boeken die geleend worden in 

Musselkanaal kunt u in de hele provincie Groningen weer inleveren. Je kunt 

tot 25 boeken, dvd’s, games, luisterboeken of tijdschriften tegelijk lenen! 

Inschrijven kan ook online, je bibliotheekpasje krijg je dan thuisgestuurd. Voor 

meer informatie: www.biblionetgroningen.nl 

 

 

 


