Trefwoord
De komende periode werken we over:
Jij of ik? (week 40 t/m 42/43)
Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, macht en
inschikken.
Doelgericht (week 44 t/m 46)
Inhoud: Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle middelen heiligt. Over de
zinvolheid van doelgericht werken en de waarde van doelloos lanterfanten

Brugfunctionaris
Mijn naam is Bonita van der Vegt en per 1 augustus ben ik brugfunctionaris op “De Kleine Wereld".
Een brugfunctionaris is een extra ondersteuning voor ouders/verzorgers. Een kind opvoeden kan
niemand alleen. We hebben elkaar hard nodig: ouders/verzorgers, de school en de instanties in de
wijk en de gemeente.
Waarvoor kun je terecht bij een brugfunctionaris?
Schoolgaande kinderen brengen nogal wat kosten met zich mee. Niet alle ouders zijn in staat om die
kosten te betalen. Er kunnen omstandigheden zich voordoen waardoor dingen niet meer
vanzelfsprekend zijn. De brugfunctionaris neemt graag met u door welke financiële regelingen er zijn
en wat u kunt doen om ervoor in aanmerking te komen. Op de website van de gemeente Groningen
is er ook veel informatie te vinden.
Een paar voorbeelden:
•
•
•
•
•

Een vergoeding voor een laptop als uw kind naar de brugklas gaat
Vergoeding zwemdiploma A + B
Tweedehands fiets
Gratis sporten via het jeugdsportfonds of Stichting Leergeld
Gratis muziekles via het Jeugdcultuurfonds

Graag help ik u met het indienen van uw aanvragen en eventuele verwijzingen naar instanties.
Ook zijn er veel instanties in de wijk die veel organiseren voor de kinderen maar er zijn ook andere
mogelijkheden. Vraag gerust aan mij wat er mogelijk is.

Daarbij ben ik beschikbaar om allerlei vragen te beantwoorden en advies te geven over het lerende
kind, opvoeding en onderwijs. Natuurlijk bent u ook altijd welkom als de behoefte er is om gewoon
even uw verhaal te doen. Op onderstaande dagen ben ik op school aanwezig en kunt u altijd komen.
Maar natuurlijk kunt u ook een afspraak maken, op school of bij u thuis.
U kunt mij bellen op 06- 87283029 / 050-5770409 of langskomen op school.
Ik ben aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag

Onze weggeefkast is weer actief
Waarschijnlijk hebben jullie thuis vast spullen liggen die je niet meer gebruikt worden, maar voor
iemand anders nog wel leuk kunnen zijn. Deze goede spullen die het waard zijn een tweede ronde te
maken komen in de weggeefkast. Ligt er iets in de kast wat je goed kunt gebruiken, dan mag je het
gratis meenemen. Je hoeft er niets voor tegen over te stellen. Kinderen mogen alleen met
toestemming van hun ouders iets uit de kast pakken.
Heb je zelf spullen waar je iemand anders misschien wel heel blij kunt maken? Lever het dan in bij juf
Bonita of leg het in de voorbestemde bak op de kast naast de trap. Juf Bonita zal ervoor zorgen dat
deze spullen een plekje in de kast krijgen. Alle spullen zijn welkom maar geen etenswaren.

Aanbod uitjes

Ouderbijdrage
Onlangs heeft u de factuur voor schoolreis voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 ontvangen. Er
zijn nog veel ouders/verzorgers die nog niet hebben betaald. Aan u het vriendelijke verzoek om dit
alsnog te betalen. Mocht het lastig zijn om het gehele bedrag in één keer te voldoen, kom langs bij
Gea of Trix zodat wij met u kunnen bespreken wat wél mogelijk is voor u. Voor groep 8 ontvangt u
binnenkort de factuur voor schoolkamp.
Omdat wij vanuit de gemeente de subsidie voor armoede gezinnen mogen ontvangen, betekent dit
dat u dit schooljaar géén factuur meer ontvangt voor de ouderbijdrage. Dit betekent dat u voor dit
schooljaar alleen betaald voor schoolreis en niets meer hoeft te betalen aan ouderbijdrage. In de
hoop dat wij deze subsidie de komende jaren mogen blijven ontvangen, geldt dat u vanaf schooljaar
2023-2024 één enkel bedrag betaald aan bijdrage, en wel 10,00 euro per schooljaar per leerling. Dit
geld is bedoeld voor de schoolreizen en de activiteiten op en rondom school.
In groep 8 vragen wij naast de 10,00 euro per leerling nog wél een bijdrage voor schoolkamp.

Kinderboekenweek Giga-Groen.
Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek GigaGroen. De kinderboekenweek is van 5 oktober tot en
met 14 oktober 2022. We hebben samen de
Kinderboekenweek geopend. Voor we in school konden
was er een hinkelbaan en heel veel leerlingen waren in
het groen. In school zijn we de week verder met elkaar
begonnen met het voorlezen van een van de kerntitels
van de kinderboekenweek: Egalus. Deze week gaan we
extra veel lezen en voor elke gelezen bladzijde een
centimeter inkleuren. We hopen aan het eind van de
Kinderboekenweek zoveel centimeters bij elkaar gelezen hebben dat we van school een lijn
kunnen trekken naar de speeltuin zodat we daar kunnen spelen. De groepen 3, 4 en 5 zullen
de komende week een keer naar boekenwinkel Riemer gaan voor een speurtocht in de
winkel. Deze speurtocht is helemaal in het thema van de kinderenboekenweek.

Het Pand
Het Pand is na schooltijd leuk en goed voor je! Want:
- op maandag kunnen kinderen vanaf groep 5 meelopen met Jan Waanders naar Het Pand in
Speeltuin DIB voor het “dreamteam”. Superleuke en vaak nieuwe dingen doen we. Na de
herfstvakantie gaan we op ontdekking in de wijk. Zoeken naar kunst van Anno Smit die dat
lang geleden heeft gemaakt. Je leert van een tekenaar om dieren te tekenen. We doen soms
proefjes. Altijd interessant dus!
- op maandag, woensdag en donderdagmiddag is er huiswerkbegeleiding van 15:30 - 17:00
uur. Je bent van harte welkom voor een stukje extra huiswerk. We werken samen met je juf
of meester, dus als juf of meester iets meegeeft kunnen we dat samen gaan maken. Het is
gezellig en je leert er. Ook kun je bij ons bijvoorbeeld een spreekbeurt of werkstuk maken.
- vrijdag na school is er Pand-sport voor kinderen van groep 3 t/m 7. Je kunt zo de
schooldeur uit en de gymzaal in (vergeet de gymschoenen niet!). Tot 15:30 uur is er een
leuke sportieve middag met tikspellen, soms doen we trefbal of 10 tellen in de rimboe.
- zit je in groep 8 en houd je van sport? Dan ben je iedere woensdag vanaf 19:00 uur welkom
want dan is er de Pand-tienersport avond.
Vragen? Bel of app gerust met Jan Waanders van Het Pand: 06-24718613

Schoolreisje groep 1 en 2
Op vrijdag 30 september zijn wij op schoolreisje geweest naar speeltuin Nienoord in Leek.
De kinderen hebben ontzettend genoten van een prachtige dag! Ze hebben heerlijk
gespeeld en lekker patat gegeten. De dag is omgevlogen!

Schoolreisje groep 3 & 4
Wij mochten dit jaar ook naar Nienoord op schoolreis.
We hebben erg genoten. De foto’s van het schoolreis
zijn gedeeld op klasbord.
Deze week zijn we veel aan het lezen om
zoveel mogelijk cm vol te krijgen. Leest u thuis
met ons mee?
Maandag zijn we samen naar boekenwinkel Riemer geweest voor een speurtocht.
Dit was een hele leuke ervaring. Aan het eind hebben we samen een boek uitgekozen voor
in de klas. Zo kunnen we nog meer leeskilometers maken.
In de klas zijn we veel aan het oefenen met klokkijken. Zowel analoog als digitaal. Oefent u
thuis met ons mee? We zijn nu de hele uren, de halve uren en de kwartieren aan het
oefenen.
Op schoolreis naar Slagharen
Wij gingen op 30 september naar Slagharen met de bus. Het
was heel leuk en heel veel dingen kun je doen je kan op de
octopus of in de gold rush, maar die is nog best wel eng en je
kan ook op de trein. Die is hoog denk ik wel 3.523 centimeter
hoog maar die is wel leuk en je kan patat krijgen en je mag ook
snoep brengen, maar mijn favoriet was de octopus die in de
lucht gaat en heel snel gaat spinnen en draaien daar ging ik wel
4 keer in Slagharen.
We hebben een gezellige dag gehad met elkaar. Om 4 uur
waren we weer terug op school.
Deze attractie is eng. 😱😨
Groetjes,
Mayah uit groep 5

Eerste weken van groep 3
De eerste weken zitten er weer op, wij hebben in groep 3 al veel geleerd. We zijn bezig
geweest met de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v, n, t en ee. We leren deze letters nu zoals je ze
zegt in een woord, dus niet zoals de volwassenen een letter uitspreken. Verder zijn we ook
aan het leren over erbijsommen zoals 1+2 en erafsommen zoals 5-3. Het is heel mooi om te
zien wat voor leersprongen de kinderen maken in groep 3! We gaan de komende tijd
natuurlijk nog meer letters leren
Verder hebben we ook veel groepsspelletjes gedaan
om elkaar beter te leren kennen en een echte groep te worden, ook doen we tussendoor

enegizers om zo even te ontspannen tussen al het leren door. Op naar nog meer leren in de
komende maanden!

Groep 7/8
De eerste weken zitten erop en de eerste vakantie komt er alweer aan! De tijd is voorbij gevlogen!
Groep 7 en 8 hebben al veel dingen gedaan. Groep 7 is naar Slagharen geweest op schoolreis.
Groep 8 had de school een dag voor hen alleen.
Een aantal kinderen van groep 7/8 heeft meegedaan met een voetbal toernooi van de Oosterpark
wijk en heeft dit gewonnen!
Ook hebben ze de kinderpostzegels gelopen. Ze hebben alleen online al een bedrag van meer dan
€1100,00 opgehaald! Heel mooi!
Al deze mooie herinneringen bewaren we in de klas met polaroid foto’s. Zo hopen we na een jaar
een prachtige muur te hebben met mooie herinneringen!

Naar de bibliotheek
ik en de klas gingen een speurtocht doen in de bibliotheek Riemer. Eerst heeft een mevrouw
een boek voorgelezen en na het voorlezen gingen we een speurtocht doen. het had
natuurlijk met boeken te maken. Ik heb het samen met Ranomi gedaan en het was heel erg
leuk en we moesten de puzzel oplossen je moest door de hele bibliotheek doorzoeken en je
moest het opschrijven. Jee moest acht boeken zoeken anders had je het nog niet af het was
een beetje moeilijk. Het woord is ‘kom je buiten’ spelen maar het duurde niet zo lang. het
was heel gezellig en we kregen ook toen de speurtocht was afgelopen ranja en een cakeje.
Groetjes van Ghennan uit groep 5

Belangrijke data oktober
Kinderboekenweek van 5 tot en met 14 oktober
Screening GGD: 11 oktober kinderen van groep 7
Herfstvakantie: van 17 tot en met 21 oktober
Margedag: 26 oktober, de kinderen zijn vrij.

Vakanties en margedagen schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Margedag
Kerstvakantie
Margedag
Voorjaarsvakantie
Margedag
Margedag
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart + extra vrije dag
Tweede Pinksterdag
Margedag
Margedag
Zomervakantie
Gronings Ontzet

ma 17 okt t/m vr 21 okt 2022
wo 26 oktober 2022
ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023
ma 20 februari 2023
ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023
do 30 maart 2023
do 6 april 2023
vr 7 april 2023
ma 10 april 2023
ma 24 april t/m vr 5 mei 2023
valt in de meivakantie (do 27 april 2023)
valt in de meivakantie (vrij 5 mei 2023)
do 18 en vr 19 mei 2023
ma 29 mei 2023
di 27 juni 2023
vr 21 juli 2023
ma 24 juli t/m vr 1 september 2023
ma 28 augustus 2023

