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Agenda  
16 september  Margedag, alle kinderen vrij 
17 september  Medezeggenschapsraad  
30 sep.-11 okt. Kinderboekenweek  
6 oktober  Identiteitscommissie 
10-18 oktober  Herfstvakantie 
 

 

Luizencontrole 

Normaal gesproken worden alle kinderen na de vakantie op school door 
ouders gecontroleerd op luizen. In verband met de maatregelen heeft 
dat nu niet plaatsgevonden. We vragen u zelf de haren en hoofden van 
uw kind(-eren) te controleren.  
 

Inloopavond 

In het begin van het schooljaar organiseren we altijd een moment waarop ouders 
uitgenodigd worden in de groep. Kinderen kunnen dan laten zien waar ze mee aan het werk 
zijn en in diverse klassen wordt het een en ander verteld. U zult begrijpen dat dit niet door 
kan gaan. We zullen zorgen dat de informatie op andere manieren bij u terecht komt. Hierbij 
kunt u denken aan extra informatie via uw e-mail over het reilen en zeilen in groep 3 of de 
weg van groep 8 naar het voortgezet onderwijs.  
 
Contact ouders 
Afgelopen week hebben we de meeste ouders gesproken via de telefoon. Het was prettig om 
van elkaar te horen hoe het gaat.  
Hoewel ouders op het moment niet in het schoolgebouw en op het plein komen, hebben we 
geregeld informeel contact als we bij het halen en brengen buiten staan. We doen dit 
bewust, omdat we het belangrijk vinden met u in contact te blijven. Schroom niet om ons 
even op te zoeken. Natuurlijk kunt u ook altijd even bellen of mailen voor een afspraak. 

l.stiekema@lauwerseneems.nl 
e.huberts@lauwerseneems.nl  
n.compier@lauwerseneems.nl 
d.spoelman@lauwerseneems.nl  
j.remerie@lauwerseneems.nl 
a.egberts@lauwerseneems.nl 
g.mejeur@lauwerseneems.nl 
m.oolders@lauwerseneems.nl 
h.sakey@lauwerseneems.nl  
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Brief van onze directeur bestuurder 

In de bijlage vindt u een brief van onze directeur-bestuurder van schoolbestuur Lauwers en 
Eems over onze scholen in Corona-tijd. Daar zijn zorgen over en we proberen hier samen 
goed uit te komen. We blijven ons best doen om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten 
gaan.  
 

Peuternieuws 

We zijn weer begonnen! Wat heerlijk om iedereen weer te zien na zo'n lange vakantie. Fijn 
dat we nu weer samen kunnen spelen en werken. Ook mochten we een paar nieuwe peuters 
verwelkomen, wat fijn dat jullie bij ons op de peuterspeelzaal komen spelen! 
De komende weken werken we over water, zee, strand en alles wat daarbij hoort. In de 
peuterspeelzaal zwemmen al heel wat vissen en kwallen rond! Samen met de kinderen 
hebben we woorden bedacht die bij het thema passen en daar hebben we plaatjes van 
gezocht en opgeplakt. We hebben de watertafel gevuld met water en daar spelen de 
kinderen graag mee. 
Na de vakantie is Juf Dionne bij ons gestart op alle dagen als vrijwilligster, daar zijn we heel 
erg blij mee. Ze helpt ons met ondersteunende werkzaamheden op de peuterspeelzaal. 
Sommige kinderen hadden haar voor de vakantie ook al eens gezien maar nu komt ze dus 
alle dagen. Ze komt uit Baflo en is altijd iets later omdat de bus niet zo fijn aansluit bij onze 
openingstijden. We hopen een leuke tijd met elkaar te hebben! 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Als basisschool staan we midden in het dorp en hebben we veel contact met heel diverse 
lokale initiatieven. Berichten van non-profit organisaties uit onze directe omgeving plaatsen 
we in onze nieuwsbrieven. 
Deze keer een bericht van Dancing Kloosterburen op de volgende pagina.   
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Dancing Kloosterburen nodigt jullie uit!!! 

 

Danslessen voor jong en oud. Kom gerust een keer meedoen om te kijken of 
het wat voor je is. De lessen zijn elke donderdag (m.u.v. vakanties).  

 

Streetdance: 
16.00 - 17.00 uur: Lil’G     jeugd van 4 t/m 6 jaar 
17.00 - 18.00 uur: Lighting Stars  jeugd van 7 t/m 9 jaar 
18.00 - 19.00 uur: X-Plosion   jeugd vanaf 10 jaar 
19.00 - 20.00 uur: B-Different   jeugd vanaf klas 1 
De docent kijkt naar de indeling op leeftijd en niveau. Informeer naar de 
mogelijkheden. 

 
Zumba/Workout: 
20.00 – 21.00 uur: vanaf 18 jaar 

 
Dansmariekes: 
21.00 – 21.30 uur: vanaf 16 jaar 
De lessen voor de Dansmariekes zijn om  
de twee weken (oneven weken). 

 
 
Tarieven: 
Jeugd € 127,50 per jaar                                                                            Locatie:  
Volwassenen € 147,50  per jaar                        Kronkelhoes 
                                                                                                      Hoofdstraat 53A 

(Betaling in termijnen is ook mogelijk)                        

Kloosterburen 
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Informatie/opgave bij Anja, Clarina, Femke, Gerbrich, Gertina of Tamara via: 

dancingkloosterburen@hotmail.com of Dancing Kloosterburen 

Kom eens kijken en/of meedoen. De eerste 2 lessen zijn gratis. 
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