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Juf Jolanda heeft een zoon locatie Vosholen!
Op woensdag 28 oktober jl., is juf Jolanda Bakema (locatie Vosholen) bevallen van een zoon!
Zijn naam is: Ruben. Wil je juf Jolanda een kaartje sturen, haar adres is: Mantelappel 35, 9603 HA Hoogezand.
Voortgangsgesprek / omgekeerd gesprek groep 3 t/m 7 beide locaties.
Via Safe School ontvangt u vandaag het formulier van het omgekeerd gesprek met een toelichting. Het is de
bedoeling dat u thuis het formulier van het omgekeerd gesprek invult en meeneemt naar het gesprek.
Naast de voortgang, wordt ook het formulier samen met u doorgenomen.
In de week van 16 tot 20 november vinden de gesprekken met de leerkrachten plaats over de vorderingen van
uw kind. U heeft via safe school uw gesprek ingepland. Voor kinderen van gescheiden ouders, vindt er 1
gesprek plaats. Wanneer u 5 à 10 minuten eerder komt, kunt u nog even rustig het werk van uw zoon/dochter
doorkijken!

Lampionnenoptocht locatie Vosholen.
Onder prima weersomstandigheden hebben de kinderen van de locatie Vosholen een lampionnenoptocht door
de wijk gehouden. Het was een sfeervolle tocht met mooie Sint Maartenliedjes. Onderweg trakteerde de
Bewonerscommissie Vossenstreek de leerlingen en op school stond de OR klaar met een traktatie. En nu maar
wachten tot 11 november…

Lampionnenoptocht locatie Boswijk.
Aanstaande maandag 9 november willen wij de Kinderboekenweek feestelijk afsluiten met een
Lampionnenoptocht. Maandag worden alle leerlingen om 17.15 uur in hun eigen groep verwacht. Ouders en
andere belangstellenden kunnen daarna een plekje zoeken langs de route. Het zou fijn zijn als jullie verspreid
langs de route staan en niet alleen vlakbij school. De kinderen lopen in een lange stoet, kleuters voorop, dan
groep 3,4 etc. De route: schoolplein kleuters, fietspad over de brug richting Scheepstimmerman, Tegenhouder,

Klinker, Ankersmid. Na afloop van de tocht krijgen de leerlingen een traktatie en gaan nog even naar de klas. De
leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen daarna opgehaald worden uit de klas. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan
zelfstandig de school uit. Wij denken rond 18.00/18.15 weer op school te zijn.
Bij slecht weer doen we de lampionnentocht op dinsdag 10 november. Wij hopen op veel publiek !!

Bezoek aan het Science Centrum De Magneet in Groningen groep 7 locatie Vosholen.
Op maandag 9 november brengt groep 7V, in het kader van techniek onderwijs, een bezoek aan het Science
Centrum De Magneet in Groningen. We vertrekken om 8.30 uur met een bus van school en we zijn aan het eind
van de ochtend terug.

Het Nationaal Schoolontbijt beide locaties.
Op woensdag 11 november doet onze school op beide locaties mee met het Nationaal Schoolontbijt!
De kinderen nemen zelf hun bord, beker en bestek mee. Ook mogen ze, wanneer ze dat leuk vinden, in pyjama
op school komen. Vrijdag 30 oktober hebben alle ouders via Safe School een informatiebrief over het Nationaal
Schoolontbijt ontvangen.
Bezoek NME groep 3 locatie Boswijk.
Woensdagochtend 11 november a.s. gaat groep 3 (Boswijk) naar het NME voor de paddenstoelentocht! Wilt u
zorgen dat uw kind om 8.25 uur in de klas is! Laarzen of oude schoenen aan! De kinderen zijn op de normale
tijd vrij. I.v.m. het Nationaal Schoolontbijt, hoeven de kinderen géén fruit en drinken mee. Wij ontbijten als we
terug zijn. Géén pyjama’s aandoen!
Scholenmarkt leerlingen groep 8 beide locaties.
Op woensdag 18 en donderdag 19 november tussen 18.00 uur en 21.00 uur organiseren de
VO-scholen in Groningen de jaarlijkse scholenmarkt in Martiniplaza. Op deze informatiemarkt staan alle scholen
voor openbaar en christelijk onderwijs in Groningen en Ommelanden. Op de Scholenmarkt is er de gelegenheid
om met docenten en leerlingen van de verschillende scholen te praten. Zo kunnen jullie je oriënteren op welke
scholen er zijn en welke open dagen jullie zouden willen bezoeken.
Wil je meer weten? Kijk dan op: www.scholenmarktgroningen.nl of mail naar: info@02G2.nl.

