
 

 
      Nieuwsbrief 3 februari 2023 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van 3 februari 2023.  

 

Nieuwe leerlingen 

In zowel groep 1 als in groep 4 is een nieuwe leerling gestart. Welkom, we hopen dat 

jullie allebei een hele gezellige tijd bij ons op school hebben! 

 

Juf Karina 

We willen juf Karina feliciteren met haar nieuwe baan. Voor ons erg jammer dat ze 

vertrekt maar voor haar is het fijn dat ze straks op de fiets naar haar werk kan. We 

wensen haar alvast veel werkplezier toe op de nieuwe school. We hopen half/eind 

maart een opvolger voor juf Karina te hebben en te weten wanneer haar afscheid 

Op de Zandtange is. T.z.t. hoort u dit van ons. 

 

Folder stichting leergeld 

Zie de bijlage voor de folder van stichting leergeld. 

 

Schoolschrijver Corien Oranje 

Corien Oranje is het komende halfjaar onze schoolschrijver. De eerste lessen zijn 

gegeven en we hopen op veel lees,-schrijfplezier voor de leerlingen. Het team heeft 

op de studiedag een workshop van Corien gehad. De school kreeg het compliment 

dat de leerlingen goed voorbereid waren op haar komst, en dat er veel 

enthousiasme en inzet van de leerlingen is tijdens de lessen.  

 
 

    

7 Februari Theater Geert Teis 

Op dinsdag 7 februari gaan de leerlingen van groep 3,4,en 5 naar de voorstelling 

van Superjuffie. 

 

 



 
8 Februari FC Groningen scholentour 

Op woensdag 8 februari is de scholentour van FC Groningen. In plaats van de 

gymlessen zal de scholentour van FC Groningen een programma verzorgen voor de 

leerlingen van groep 3 t/m 8 in de gymzaal. Meester Ralf zal hierbij aanwezig. De 

kinderen hebben gymkleding en -schoenen nodig op deze dag. 

 
 

 

 

Afscheid meester Ralf 8 februari 

Op woensdag 8 februari zal meester Ralf voor de laatste keer aanwezig als 

gymleerkracht. Fijn dat hij kon invallen en we willen meester Ralf hartelijk bedanken 

voor de leuke, sportieve lessen! 

 

10 Februari gymles van juf Marije 

De gymlessen worden verplaatst van de woensdag naar de vrijdag. Juf Marije gaat 

volgens afspraak deze lessen geven. Ze start op vrijdag 10 februari. Er zijn twee 

roosters. Meestal zal het eerste rooster gebruikt worden en het kan gebeuren dat juf 

Marije op de middag naar een andere school gaat om in te vallen. Het tweede 

rooster zal dan gebruikt worden voor die dag. De ouders van groep 1-2 mogen hun 

kind `s morgens naar de gymzaal van de Kolk brengen en hun kind helpen met het 

aankleden van de gymkleding, -schoenen. 

8.30-9.10  Groep 1/2  

9.10-9.50  Groep 3  

9.50.-10.30  Groep 4  

10.30 -10.40  PAUZE  

10.40-11.20  Groep 5  

11.20-12.00  Groep 6  

12.00-12.30  PAUZE  

12.30-13.20  Groep 7  

13.20-14.00  Groep 8  

  



8.30-9.10  Groep 1/2  

9.10-9.50  Groep 3/4 samen met één groepsleerkracht   

9.50.-10.30  Groep 5/6  

10.30 -10.40  PAUZE  

10.40-11.20  Groep 7  

11.20-12.00  Groep 8  

 

 

14 februari Chr muziekvereniging Amicitia 

Op dinsdag 14 februari geeft de Chr muziekvereniging Amicitia voorlichting aan de 

groepen 5 en 6. 

 

15 Februari verpleger 

Op woensdag 15 februari geeft een verpleger voorlichting aan groep 7 en 8. 

 

Opgave nieuwe leerlingen 

Als uw kind 2,5/3 jaar is en u wilt het t.z.t. opgeven voor onze school, dan is het fijn als 

we dit op tijd weten. Dit in verband met de planning die we maken voor het nieuwe 

schooljaar. Voor nieuwe ouders is er altijd een kennismakingsgesprek  en krijgen zij 

een rondleiding door de school.  

 

Juf Jerusha, onderwijsassistente 

In verband met haar zwangerschap en gezondheid gaat Juf Jerusha tijdelijk stoppen 

met het werken op school. Vanaf 22 maart komt juf Kyrsa Santing haar vervangen in 

groep 1-2 en groep 5-6 op de maandag en dinsdag. Tot die tijd is juf Karina op 

maandag extra in groep 1-2 en juf Hilda op dinsdag extra in groep 5-6. 

 

Voorjaarsvakantie 

Van maandag 27 februari tot en met zondag 5 maart hebben de leerlingen 

voorjaarsvakantie. Alvast veel plezier gewenst. 

 

Medezeggenschapsraad 

De volgende MR vergadering vindt plaats om 14.15 uur op vrijdag 10 maart in het 

schoolgebouw. Vanaf 15.00 uur zijn belangstellende ouders welkom. 

 

Ouderraad 

Op woensdag 15 februari is de volgende ouderraadvergadering in het 

schoolgebouw om 19.30 uur. Vanaf 19.30 uur zijn belangstellende ouders welkom. 

 

 

 


