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Rots en water weken beide locaties.
De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van de Rots en Water weken. Komende week
staat de regel “Wij doen elkaar geen pijn” centraal. In de eerste week worden hier gesprekken over gehouden en
oefeningen gedaan.
Vanaf maandag beginnen de judolessen voor de groepen 1 t/m 8. Het rooster volgt.
Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en respect hebben.
De komende weken komen de volgende Rots en Water regels nog aan bod:
 Wij werken en spelen samen;
 Wij doen elkaar geen pijn;
 Rots, sterk voor jezelf;
 Water, sterk voor elkaar.
In week 6 staan deze 5 regels centraal. Na deze 6 weken houdt het natuurlijk niet op. Rots en water oefeningen
vinden het hele schooljaar plaats. De werkgroep heeft een doorgaande leerlijn ontwikkeld, die dit jaar van start
gaat. We hopen op deze manier een goed pedagogisch klimaat te scheppen in de groepen en dat de kinderen
zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan.
Judo beide locaties.
Er worden weer judo lessen gegeven in het kader van Rots en Water. Groep 1/2 Boswijk begint
maandagmiddag. De kinderen moeten een lange broek aan, want de judomat kan schuren. Het rooster voor de
andere groepen volgt.

Digiduif beide locaties.
De migratie lijkt bijna op orde te zijn. Veel ouders hebben hun code geactiveerd. Indien u dat nog niet heeft
gedaan graag z.s.m. Deze week wordt de weekbrief nog schriftelijk uitgebracht en digitaal.
Alle ouders die hun code nog niet hebben geactiveerd, krijgen vandaag een brief met daarin de
activeringscode. Wij vragen deze ouders om dit weekend even de code te activeren zodat ook zij van alle
actuele zaken op de hoogte blijven. ALVAST BEDANKT!
Lot locatie Vosholen.
Vandaag zijn, op een paar groepen na, de haardossen van de kinderen gecontroleerd. Er zijn bij een paar
leerlingen neten gevonden. De ouders zijn hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. Volgende week vrijdag
worden de overige groepen gecontroleerd.
Lot locatie Boswijk.
De kinderen zijn weer gecontroleerd. Bij neten/luizen informeren wij u zodat u kunt starten met de behandeling.
Zelf soep maken op de kinderboerderij, beide locaties.
Woensdag 14 september gaan we soep maken met groenten uit eigen tuin! Eerst de moestuin in en groente
halen, dan snijden voor de soep; lekker met een broodje erbij! Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur. Locatie:NME-gebouw (bij de kinderboerderij).
Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.
Jantje Beton beide locaties.
Volgende week woensdag start de Jantje Beton Loterij. Van woensdag 14 t/m 28 september 2016 verkopen de
leerlingen uit groep 4 t/m 8 loten voor de Jantje Beton Loterij. De helft van de opbrengst mogen wij als school
zelf besteden aan spelmaterialen, opknappen van het schoolplein of actieve buitenactiviteiten. Jantje Beton kan
met de andere helft van de opbrengst buitenspeelprojecten in het hele land ondersteunen.

Kennismakingsavonden beide locaties.
Binnenkort staan er een aantal kennismakingsavonden gepland. De volgende data zijn alvast bekend:
Locatie Vosholen:
Groep 4a/4b
20 september
19.30 uur - 20.30 uur
Groep 8v
27 september
19.30 uur - 20.30 uur
Locatie Boswijk:
Groep 3
6 oktober
Groep 4
4 oktober
Groep 5/6
4 oktober
Groep 7
27 september
Groep 8
27 september

19.00 uur – 20.00 uur
19.30 uur – 20.30 uur
19.30 uur – 20.30 uur
19.30 uur – 20.30 uur
19.30 uur – 20.30 uur

Uitstapjes en vervoer kleuters Boswijk.
Om met de kleuters bepaalde uitstapjes te kunnen maken die vanuit de gemeente worden aangeboden, hebben
we vervoer nodig. Dat kan soms best lastig zijn. Niet iedereen heeft de tijd en/of een auto tot zijn/haar
beschikking. Begrijpelijk!
Het kan dan wel eens voorkomen, dat bij te weinig vervoer, het uitstapje niet door kan gaan.
In september staan er twee uitstapjes op de planning waarvoor we vervoer nodig zijn, wie kan dan rijden?
Graag tijdig opgeven bij juf Petra.
Op dinsdag 20 september gaan we naar een voorstelling in het Kielzog. We vertrekken om 10.00 uur van
school. Auto’s graag parkeren aan de Noorderstraat. Om 11.45 uur mogen jullie ons weer bij het Kielzog
ophalen. Helaas is het niet mogelijk dat de ouders de voorstelling bijwonen.
Op maandag 26 september gaan we naar de bibliotheek (14.00 uur – 15.15 uur). We vertrekken uiterlijk om
14.00 uur van school. Hier mogen de ouders wel mee, zij begeleiden de kinderen bij opdrachten!
Oproep reparatiewerkzaamheden tribune locatie Boswijk.
Zijn er vaders, moeders, opa’s of oma’s die willen helpen bij het repareren van de tribune op het kleuterplein?
U kunt zich melden bij juf Petra.

Schoolsport Olympiade beide locaties.
Dinsdag 20 september vindt de schoolsportolympiade plaats voor de groepen 5 t/m 8. Alle 19 basisscholen in
Hoogezand- Sappemeer doen hier aan mee. Voor deze dag hebben de leerkrachten veel begeleiding nodig.
Deze week heeft u een brief meegekregen om u op te geven. Graag het strookje inleveren bij de eigen
leerkracht. Ook ouders uit de groepen 1 t/m 4 kunnen zich opgeven om een groepje te begeleiden.
De 7 km van Martenshoek beide locaties.
Zondag 25 september is de 7 km van Martenhoek. De kinderen voor de jeugdloop worden vandaag aangemeld
via de school. Kosten € 4,00 . We wensen de kinderen alvast veel succes.
Bouw Kindcentrum locatie Vosholen weer uitgesteld.
De bouw van het Kindcentrum Vosholen loopt opnieuw vertraging op. De bouw ligt de komende weken stil. Het
college van B&W van Hoogezand-Sappemeer heeft daartoe besloten omdat BAM, de nieuwe aannemer van het
kindcentrum, de aardbevingsversterkingen niet veilig vindt. Bij controle van de bouwdocumenten bleken er
fouten te zitten in de door de projectconstructeur gemaakte constructieberekeningen om het gebouw
aardbevingsbestendiger te maken. Hierdoor is niet gegarandeerd dat de bedachte versterkingsmaatregelen
inderdaad een veilig gebouw opleveren. Nieuwe berekeningen moeten uitwijzen of- en zo ja welke aanpassingen
in de constructie nodig zijn. De resultaten hiervan worden op zijn vroegst begin oktober verwacht. Pas dan is
inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn en hoeveel tijd die maatregelen vergen. Versterkte constructie
De constructieve maatregelen die BAM als onveilig beoordeeld heeft, zijn het resultaat van berekeningen van de
projectconstructeur. Juristen van de gemeente onderzoeken momenteel of het mogelijk is deze partij hiervoor
aansprakelijk te stellen aangezien deze constructeur door de gemeente Hoogezand-Sappemeer is ingehuurd.
De bevindingen van BAM zijn inmiddels bevestigd door een gerenommeerd ingenieursbureau,
waaraan het college van B&W een contra-expertise gevraagd heeft.
De NAM staat open voor constructieve wijzigingen, ook indien dit financiële consequenties heeft.
Oproep voor het overblijven locatie Vosholen.
Voor het overblijven op de locatie Vosholen zijn wij dringend op zoek naar een lieve moeder, vader, opa of oma
die ons dinsdags wil helpen bij het begeleiden van de kinderen die tussen de middag op school eten.
We zijn tevens op zoek naar invalkrachten vooral voor de dinsdag en donderdag.
Graag aanmelden bij Daphne van der Waard (daphne.vanderwaard@online.nl) , overblijfcoördinator Vosholen of
via de leerkracht.

