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Nieuwsbrief van 4 januari 2016
Jarigen
6 januari 2016 Rick Boertien
7 jaar
6 januari 2016 Jordy Jonkman
9 jaar
8 januari 2016 Jaylano Kranenburg 4 jaar
10 januari 2016 Ester Infante
5 jaar
11 januari 2016 Giliano Cecilia
4 jaar
11 januari 2016 Janoah Meijer
5 jaar
11 januari 2016 Dychelen de Palm
11 jaar
12 januari 2016 Malissia de Brito Silva 8 jaar
12 januari 2016 Vince Ryan Tampung 9 jaar

13 januari 2016 Kadir Sumbul
14 januari 2016 Siýanna Richardson
15 januari 2016 Youri Grave
19 januari 2016 Yamari Reilink
19 januari 2016 Ryan Brinkman
20 januari 2016 Gwendolyn Akkerman
21 januari 2016 Hamest Issa
24 januari 2016 Lorenzo Martina
25 januari 2016 Jaelhan Laken

7 jaar
5 jaar
9 jaar
4 jaar
5 jaar
8 jaar
9 jaar
7 jaar
5 jaar

Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Een nieuw jaar
Op deze eerste schooldag van het nieuwe jaar wil ik u, ook namens het team, veel geluk, gezondheid
en een liefdevol 2016 wensen. Voor dit komende half jaar staan er weer allerlei activiteiten op school
gepland. Zo zal het Leerorkest in februari zijn tweede repetitie bij ons op school gaan uitvoeren, begint
er een instroomgroep voor de jongste kleuters, wordt er een tweede KIES-traject gestart, zal er
ondersteuning voor de directietaken komen door juf Marieke, wordt er een onderzoek gedaan naar
een mogelijke herinrichting van het plein, vervolgen sommige leerkrachten hun opleiding (bijvoorbeeld
voor taalspecialist en interne begeleider) en de groepsbezoeken door de directie en in de interne
begeleider worden verder uitgebreid. Deze observaties hebben als doel de ontwikkelpunten en de
vaardigheden van de leerkrachten in beeld te krijgen en verder te stimuleren en ontwikkelen. Ook
zullen we ons blijven ontwikkelen met behulp van de begeleiding van de CED-groep op het gebied van
begrijpend lezen en het verhogen van de leerresultaten. Al met al zijn we met elkaar in ontwikkeling
waar we u graag van op de hoogte houden!

CITO-toetsafname
We nemen gedurende een schooljaar allerlei toetsen af, methodegebonden en
methodeonafhankelijke toetsen. De meeste methodeonafhankelijke toetsen zijn de Citotoetsen. We
toetsen de kinderen zodat we naast observaties extra gegevens hebben van de kinderen. Deze
gegevens geeft de school goede aanknopingspunten voor het onderwijs en het volgen van de
leerlingen.
Vanaf aanstaande donderdagmiddag start de afname van de toetsen voor groep 2 kinderen en vanaf
woensdag 13 januari start de afname vanaf groep 3. De toetsen zullen worden afgenomen in de
periode tot en met vrijdag 29 januari.
U kunt er rekening mee houden dat er elke dag wel een afname van een
Citotoets plaatsvindt en het is bijvoorbeeld handig om uw kind op tijd naar
bed te doen zodat uw kind uitgerust de toetsen kan maken. In het rapport
komen de resultaten en vorderingen te staan en tijdens het
10-minutengesprek in februari bespreekt de leerkracht de resultaten / vorderingen met u.

Nieuwe juffen
Vanaf maandag is de nieuwe instroomgroep gestart. Juf Nisette staat op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdagochtend en vrijdagochtend voor deze groep. Op de donderdagmiddag staat zij
voor groep 4/5 en is juf Céline in haar eigen groep (1/2c) voor de groep 2-kinderen.
Als ondersteuning voor de directietaken is vanaf januari juf Marieke Hoogma op de maandagmorgen
en donderdag op onze school aanwezig. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich uitgebreider
voorstellen.
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Sponsoractie
Op dinsdag 15 december zijn meneer Wessel en juf Marjolein van gym naar de basisschool voor vluchteling
kinderen in Onnen geweest om het geweldige bedrag van de inzamelingsactie te overhandigen. We hebben met
zijn allen veel sportmaterialen, flessen én geld ingezameld door een sportieve actie in sporthal Lewenborg op
donderdag 29 oktober. Alle sportkleding en sportmaterialen waren al eerder gebracht en worden nu volop
gebruikt. De statiegeldflessen zijn ingeleverd en het totaalbedrag € 2103,40 is daarmee behaald. "Fantastisch!
Geweldig" riep juf Fabienne, leerkracht op de school in Onnen. We hebben de cheque met dit bedrag in de klas
van juf Fabienne mogen uitdelen. De kinderen waren erg enthousiast en heel blij. Samen met de andere
leerkrachten wordt bepaald waar ze het geld aan gaan besteden. Het zal in ieder geval iets sportiefs worden!
Zodra de aanschaf is gedaan, krijgen we een foto. We zijn benieuwd en wensen de kinderen er veel plezier mee.

Verkeerssituatie
Op deze plek heb ik vaker aangegeven dat de verkeerssituatie voor de hoofdingang van de school ons zorgen baart.
Ondertussen is er ook vanuit de buurt bij mij aangegeven dat de situatie voor hen problemen oplevert. Zo worden
auto’s voor andere auto’s geparkeerd waardoor buurtbewoners niet naar hun werk kunnen gaan. Dit is uiteraard een
situatie die wij zorgelijk vinden. Daarom hebben wij contact opgenomen met de politie en de gemeente. Zij zullen
een schouw doen waarbij gekeken wordt naar de situatie en welke oplossingen hiervoor te vinden zijn. Deze zullen
wij t.z.t. met u delen. Ondertussen wil ik u nogmaals dringend verzoeken om in de buurt (netjes) te parkeren en niet
vlak voor de school. Wanneer u kort wilt parkeren om uw kind snel naar binnen te brengen, kunt u gebruik maken
van de kiss&ride-strook aan de kant van het zwembad.

Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Buurtwerker:
Lala Sambo
Voorzitter MR:
Jeroen Smit

Uitnodiging van het WIJ-team
Met ingang van 7 januari heeft Lewenborg een WIJ team.
We nodigen u van harte uit om met ons de aftrap van WIJ
Lewenborg te komen vieren op 7 januari van 17:00 –
19:00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje
kunnen de wijkbewoners kennis maken met het WIJ team
in wijkcentrum Het Dok.

0505446867/ 0642734556

Belangrijke data
050-2804173

CJG-consulent:
Hennie Mulder 06 13 19 77 59, h.mulder@kidsfirst.nl

Komende 2,5 weken
Vrijdag 15 januari
Dinsdag 2 februari

Jeugdverpleegkundige CJG:
Hilde Post
050-3674990/06-52659126
hilde.post@ggd.groningen.nl
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