
 

 
      Nieuwsbrief 8 November 2022 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van 8 november 2022. 

 

Nieuwe leerlingen op school 

In november start een nieuwe leerling in de kleutergroep. We wensen de leerling een 

gezellige, leerzame tijd Op de Zandtange toe en we hopen dat hij zich snel thuis 

mag voelen in de groep en op school. 

 

Cultuurbeleid   

 
 

Juf Jolet is onze cultuur coördinator op school. Zij heeft voor de komende jaren, in 

samenwerking met het team, een cultuurplan geschreven. 

Onlangs heeft ze haar plan gepresenteerd aan het team en haar mentor. Juf Jolet is 

door dit plan nu gecertificeerd voor haar  studie Cultuuronderwijs. Van harte 

gefeliciteerd! Voor de school is er nu een plan om een doorgaande lijn in 

cultuuronderwijs aan te brengen. Dit jaar komt er af en toe een beeldend docent in 

de groepen 1 t/m 8.  

 

Meer-hoofbegaafdheid 

Juf Klasina heeft aan het team op de studiedag een workshop gegeven over meer- 

en hoogbegaafdheid. Een interessant onderwerp, want in elke groep zijn ongeveer 

16 % van de kinderen meer- of hoogbegaafd. 

Als school vinden wij het belangrijk dat alle leerkrachten goed weten hoe er om 

gegaan moet worden met kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Tijdens de 

workshop is er aandacht besteedt aan de wijze waarop verbreding van de lesstof 

voor deze kinderen aangeboden kan worden. Een ander essentieel onderdeel is 

een goed contact tussen de leerkracht en het kind en zijn/haar ouders. Door samen 



de ontwikkeling van het kind te blijven volgen, kan er vroegtijdig geschakeld worden 

in het aanbieden van uitdagende lesstof. 

 

Zwerfvuilactie 

Op 10 November om 9.00 uur wordt er gestart met de zwerfvuilactie. Wethouder 

Goedhart Borgesius komt om 9.00 uur de opening verzorgen op het plein. Elke groep 

gaat vervolgens langs enkele straten/ het moerasplan om zwerfvuil te zoeken. De 

kinderen krijgen grijpers en handschoenen mee om het zwerfvuil te rapen. Na afloop 

krijgen ze een munt die ze t.z.t. bij Summertime kunnen besteden. 

 

Team      

De kanjertraining in groep 1 t/m 8 is in volle gang. Dit jaar volgen juf Marije, juf Karina 

en juf Joyce de kanjertraining in 3 lesdagen, zodat ook zij de achtergrond en leerstof  

van de kanjerlessen leren. 

 

Van de ouderraad 

 
Na 6 jaar neemt Karin Boels afscheid als lid in de ouderraad.     

Namens de ouderraad willen wij haar hartelijk danken voor haar tijd en inzet de 

afgelopen 6 jaar. 

 

Van de medezeggenschapsraad 

Het schooljaar is weer van start en de MR heeft de eerste vergadering gehad. We 

hebben kennisgemaakt met Gé. Ze wist ons te vertellen dat er de komende 

periode in en om school gewerkt wordt aan onderhoud en verbetering. Daarnaast is 

er gesproken over duurzaamheid en op welke manier dit kan 

worden geïntegreerd. De overheid heeft een 4-stappenplan afgekondigd met 

betrekking tot Covid, afhankelijk van de landelijke situatie. Deze is gespecificeerd 

voor onze school. De volgende vergadering is op vrijdag 27 januari om 14:30, deze is 

vrij toegankelijk voor ouders van 15:00-15:30. 

 

 

Maatschappelijk werkster Annemieke Kok 

Vanaf 17 november start maatschappelijk werkster Annemieke Kok, vanuit de 

gemeente Stadskanaal, op onze school met een spreekuur. Het spreekuur vindt om 

de week op donderdag plaats van 13.30 uur tot 15.00 uur. Annemieke is er voor 

leerlingen (met toestemming van ouders), ouders en het team. Binnenkort zal zij zich 

zelf voorstellen via een bericht. 

 



Peutergroep `t Beudeltje      

Op 10 november komen de peuters van `t Beudeltje met hun lampion zingen in 

groep 1-2. 

 

Sint Maarten 

We wensen alle leerlingen een gezellig Sint Maarten feest met hun zelfgemaakte 

lampion. Leuk dat dit op 2 november in groep 3 t/m 8 is gemaakt. Gezellig dat de 

groepen een andere samenstelling hadden. 

 

Herinnering 

23 November hebben de leerkrachten een studiedag en zijn alle leerlingen vrij. 

5 December is er een Sinterklaasviering op school. 

 

 

 

 

 
 

 


