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Zomervakantie beide locaties.
Vandaag begint de zomervakantie om 11.45 uur voor alle groepen. We wensen iedereen heel veel plezier en
hopen iedereen gezond en wel weer terug te zien op maandag17augustus om 8.30 uur.
Juf Wies locatie Vosholen.
Juf Wies heeft haar knie gebroken. Na de zomervakantie komt zij nog niet weer terug. Juf Jeanette van Viet gaat
op maandag en dinsdag juf Wies vervangen. Langs deze weg wensen we juf Wies veel sterkte. Als je haar een
kaartje wilt sturen kan dat naar: Acacialaan 14, 9603 DP, Hoogezand.
Groepsleerkrachten schooljaar 2015-2016 beide locaties.
Locatie Vosholen
Groep
Leerkracht
Leerkracht
1/2a
Aukje Christiaanse
José Hooijer
1/2b
Kea Smit
Gitta Schansema
1/2c
Jolanda Bakema
Gitta Schansema
3a
Wies Hansma
Ingrid Rozenveld
3b
Erik Wijma
Bernadette Roukema
4
Natasja Eillert
Gea Harms
5
Yvonne Weening
Annemieke Roerdink
6
Martina vd Laan
Monique Haak
7
Niels Cremer
Ingrid Rozenveld
8
Peter de Lange
Rob Smit
Locatie Boswijk
Groep
Leerkracht
Leerkracht
1/2a
Nina Bonder
Aukje Christiaanse
1/2b
Petra Hummelen
3
Bernadette Roukema
Jeanette van Vliet
4/5
Bener Hancer
Diana Menzinga
6
Tonny Smallenbroek
Annemieke Roerdink
7
Bé Stokebrook
Lidy Splinter
8
Iris Kuiper
Rob Jager

Een oproep van een trots LuizenOpsporingsTeam locatie Vosholen.
En het schooljaar is alweer voorbij. We hebben de leerlingen dit schooljaar vijf keer gecontroleerd op luizen en
zagen de lijst met kinderen met luizen en/of neten zienderogen slinken.
Hier spreekt een trots luizenopsporingsteam! De teller staat nu op één! Voor het nieuwe schooljaar kunnen wij
zeker nieuwe leden gebruiken. Als je je aanmeldt voor het LOT doen we vijf keer per jaar een beroep op je.
Altijd op de vrijdagen na de vakanties. In een klein uurtje (8.30 uur tot 9.30 uur) zijn alle hoofden gecheckt!
Je kunt je aanmelden via nanonschipper@hotmail.com

Oproep ‘spoelmoeders’ locatie Boswijk.
Voor de locatie Boswijk zijn we op zoek naar een nieuwe fluor spoelmoeder of vader.
Iedere woensdagochtend wordt er fluor gespoeld van 8.30 uur – 9.30 uur. Lijkt het u leuk om op de
woensdagochtend even een uurtje mee te helpen? Geef u dan op bij de directie, of kom op de woensdag even
kijken en geef u op bij de spoelmoeders. Alvast bedankt!

De schoolfotograaf beide locaties.
Donderdag 20 augustus komt de schoolfotograaf. Van alle groepen worden groepsfoto’s genomen.

