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Jarigen
10 maart 2016 Lisanne van der Veen 7 jaar
20 maart 2016 Chenairo Bernardino 9 jaar
15 maart 2016 Jim Dekker 9 jaar
21 maart 2016 Vera Huizinga 5 jaar
15 maart 2016 Angela Jabbouri 9 jaar
24 maart 2016 Ruben Vonck 7 jaar
15 maart 2016 Steven Abrahamzen 13 jaar
24 maart 2016 Roemello Doornbos 9 jaar
17 maart 2016 Junah Meijer 7 jaar
25 maart 2016 Lilly Sallam 5 jaar
18 maart 2016 Denise Vroom 10 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Paasviering
De Paasviering is op donderdag 24 maart aanstaande. Bij de Paasviering hoort ook dit jaar weer een
Paaslunch. Deze wordt verzorgd door school. Zou u uw kind bord, beker en bestek mee kunnen
geven op deze dag? Verder zal er als de kinderen vrij zijn om 14:00 uur een tentoonstelling van het
Paasverhaal in de grote zaal te bewonderen zijn. U kunt deze met uw kind komen bekijken vanaf
14:00 uur.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Pasen
Schoolplein
In de vorige nieuwsbrief had ik mijzelf al even kort voorgesteld.
Mijn naam is Nina Bouwkamp, ik ben 23 jaar en ik zit in het vierde jaar
van de sportopleiding ALO aan de Hanzehogeschool Groningen. Voor mijn afstudeerproject werk ik
aan verbeteringen voor het schoolplein. Ik ben hier tot en met het einde van het schooljaar mee
bezig. Voor mijn studie moet er ook gefilmd worden op het schoolplein, heeft u hier bezwaar tegen
dan kan u dat melden bij de directrice. Dan houden wij daar rekening mee. Inmiddels staat de ideeën
box voor het schoolplein in de grote zaal bij de piano. Heeft u goede ideeën voor het schoolplein, vul
de vragenlijst in en lever dit hier in. Het wordt erg gewaardeerd als u met ons mee wil denken!
Keuze eindtoets groep 8
Alle leerlingen die in groep 8 zit maken een eindtoets. Tot dit jaar maakten de meeste scholen in
Nederland gebruik van de Cito Eindtoets (later omgedoopt tot Centrale Eindtoets). Er zijn nu echter
meer aanbieders op de markt gekomen die Eindtoetsen hebben gemaakt waardoor we nu de keuze
hebben tussen verschillende toetsen. Hierdoor kunnen we specifiek kiezen voor een toets die bij
onze school, onze visie en onze leerlingen past. De afgelopen tijd hebben we dit op VCOG-niveau en
op schoolniveau gedaan.
We zijn tot de conclusie gekomen dat we dit schooljaar en de komende twee schooljaren de IEPeindtoets af gaan nemen. Wij vinden dat deze toets het beste past
bij onze visie, ambities én leerlingen. Na drie schooljaren gaan we de
afname van IEP evalueren en besluiten welke toets we de
daaropvolgende drie schooljaren af gaan nemen.
De ouders en kinderen van groep 8 zijn geïnformeerd over IEP.
Leerklimaat
De komende tijd hebben we aandacht in de school voor een positief leerklimaat omdat wij als school
orde, rust en structuur belangrijk vinden. Hierdoor kunnen de kinderen zoveel mogelijk leren in de
groep.
In het kader van leren is het ook goed om nogmaals te melden dat de deuren van de klaslokalen om
8.30 uur dicht gaan en dat de kinderen die later binnen komen geregistreerd worden als te laat.
Er zijn de laatste tijd veel kinderen ziek geweest door de griep. We merken nu gelukkig dat de
griepgolf voorbij gaat zodat alle kinderen weer naar school kunnen en optimaal kunnen ontwikkelen.
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Afscheid Hilde Post
Zeven jaar geleden kwam ik als jeugdverpleegkundige in Lewenborg werken. En nu ga ik Lewenborg verlaten. Ik heb
hier met heel veel plezier gewerkt als jeugdverpleegkundige . Nu heb ik een nieuwe baan als docent verpleegkunde
en mag ik het mooie vak verpleegkunde overbrengen op verpleegkundigen en verzorgenden in opleiding. Ik start
daar per 1 april.
Natuurlijk komt er een opvolger maar wie dat is, is nog niet bekend. Tot die tijd kunt u altijd terecht bij het CJG. U
kunt dan terecht bij de jeugdverpleegkundigen Edda Valk en Germa Scheepstra . Om hen te bereiken, kunt u
langskomen in het CJG of kunt u bellen met de Telefonische advisering van het CJG 050-3674990. Ook bij Hennie
Mulder en Ursela Fokkens kunt u terecht. Het CJG valt onder WIJ Lewenborg en ook daar bent u welkom voor uw
vragen. WIJ Lewenborg zit in het DOK. Bellen kan met 050-3674002.
Om u de gelegenheid te geven om mij gedag te zeggen, organiseer ik op dinsdag 29 maart van 15.00 uur tot 17.00
uur nog een afscheidsfeestje in het CJG in Lewenborg.. Ik hoop u daar of anders elders nog de hand te kunnen
schudden. Ik wens u in ieder geval het allerbeste en voor iedereen veel plezier bij het opvoeden en zien opgroeien
van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
Hilde Post
Jeugdverpleegkundige CJG/WIJ Lewenborg
PRAAT MEE OVER DE SCHIJF VAN 5, WAT IS GOEDE VOEDING ?
WANNEER
DONDERDAG 24 MAART
HOE LAAT
VAN 10 TOT 11 UUR TIJDENS DE KOFFIE INLOOP
VOOR
OUDERS / OPVOEDERS MET KINDEREN TOT 12 JAAR
WAAR
IN DE HUISKAMER VAN WIJ LEWENBORG, LOCATIE ANKER 14
DOOR
HILDE POST, JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
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