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Jarigen
27 februari Emanuel Drenth
12 jaar
28 februari Justin Horlings
6 jaar
29 februari Kieara Dorcas
4 jaar
29 februari Feline Molenaar
4 jaar
2 maart
Benjamin Holman
12 jaar
3 maart
Leon Sadownik
6 jaar
3 maart
Thomas Bosscher
10 jaar
6 maart
Hayaat Boukhris
5 jaar
6 maart
Ayse Sümbül
9 jaar
7 maart
Sjoerd Slof
7 jaar
8 maart
Rayilzya Colastica
10 jaar
9 maart
Fedde Van der Kooi
5 jaar
9 maart
Ruben Olthoff
7 jaar
10 maart Lisanne van der Veen 7 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Ik vertrek
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 eind maart
nog een afscheidsfeestje in het CJG in Lewenborg. Bericht daarover volgt nog.
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
Schoolplein
Nina Bouwkamp is vierdejaars student van de sportopleiding ALO aan de Hanzehogeschool
Groningen. Voor haar afstudeerproject werkt zij aan verbeteringen voor ons schoolplein. Op
maandag, dinsdag en vrijdag begeleidt zij medestudenten in het geven van sport- en spelactiviteiten.
Ook gaat zij kijken naar het gebruik van sportmateriaal op het plein en kleine aanpassingen van de
inrichting. Na de vakantie staat er een ideeënbox in de grote zaal waar u ideeën voor het plein in
kunt doen. Daarvoor kunt u een korte vragenlijst invullen, ook verkrijgbaar in de grote zaal. De
kinderen krijgen in de klas de gelegenheid om mee te denken. Het beste idee wordt beloond met
een sportpakket t.w.v €20,-!
Margedag
Op dinsdag 8 maart zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van het team. Tijdens deze
dag gaan we samen als team verder met het bespreken hoe we de doorgaande lijn in het begrijpend
lezen op onze school kunnen vastleggen en vasthouden.
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Correctie functioneringsniveau
We verwerken als school de Citotoetsresultaten in een computersysteem. Deze toetsresultaten zitten ook in het
rapport. Deze week kwam er een melding binnen dat de FN- functioneringsniveaus verkeerd zijn berekend en deze
week zijn gecorrigeerd. Het kan dus zijn dat er verkeerde functioneringsniveaus in het rapport staan bij de
Citotoetsen. De fout betrof uitsluitend de FN omrekeningen, niet de omrekeningen I-V of A-E of andere
omrekeningen. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben kunt u contact opnemen met de intern begeleider
(Joske Klaver) .
De Vreedzame School
In de bijlage vindt u een beschrijving van blok 5. In dit blok draait het om
verantwoordelijkheid nemen en taken op zich nemen. De Vreedzame School is een
methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas
en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen,
een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten
op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap,
en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Vervanging bij ziekte
Ook bij de leerkrachten hebben we gemerkt dat de griepgolf langs geweest is. Bij ziekte van een leerkracht kan de
school een aantal stappen nemen. Wanneer een leerkracht ziek wordt, meldt hij/zij zich af bij de directeur. De
directeur zoekt dan direct contact met het VCOG-bureau waar iemand de taak heeft om de inval te regelen. Wanneer
er geen invaller beschikbaar is, zal de school kijken of zij gebruik kan maken van vaste leerkrachten. Wanneer dit niet
het geval is, zal zij de kinderen over de andere groepen verdelen. Daarbij zal er gezorgd worden voor een zorgvuldige
verdeling en een doorgaande lijn in het werk dat zij mee krijgen. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een
groep naar huis wordt gestuurd. Een groep zal nooit twee achtereenvolgende dagen naar huis worden gestuurd.
Mocht u uw kind die dag niet zelf kunnen opvangen dan proberen wij dat te doen. De basisscholen in de stad merken
steeds meer dat invallers moeilijk te krijgen zijn. Zoals hierboven beschreven, proberen we uw kind zo goed mogelijk
onderwijs te geven wanneer er geen invaller is.

Fijne voorjaarsvakantie gewenst!!!
Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 050-5497891/
06-15117707/
OCkompas@gmail.com
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Buurtwerker:
Lala Sambo
06-42734556
Voorzitter MR:
Jeroen Smit

050-5446867/

050-2804173 / j.r.smit@gmail.com

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

Belangrijke data
Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart –
Voorjaarsvakantie
Dinsdag 8 maart
Margedag, alle
kinderen vrij
Vrijdag 11 maart
Nieuwsbrief
Dinsdag 15 maart
MR-vergadering
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