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___________________________________________________________________________________________
____
Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik kan een compliment geven.
Middenbouw en
bovenbouw:
Ik kan positief communiceren.
Zie ook: www. kwinkopschool.nl

Studie(mid)dag team

Aankomende dinsdag 29 september, zijn de kinderen ook vrij vanwege een studiedag.
In verband met een nascholing voor het team, zijn alle kinderen op dinsdag 2 maart ’s middags vrij. Zet het
alvast in de agenda!

Contactouders

Inmiddels is week 6 bijna achter de rug. De kinderen en leerkrachten zijn weer goed gewend aan de structuur
van alledag. Helaas vinden activiteiten (nog) niet plaats zoals we voorheen gewend waren. Door de Corona
moeten we activiteiten aanpassen of afzeggen. Daardoor zijn de taken van de contactouders dit jaar aangepast.
Doordat er geen vergadering kan plaatsvinden is er voor gekozen om samen met de leerkracht door te nemen
wat dit jaar van de contactouders wordt verwacht. Voor de herfstvakantie wordt er door de leerkracht contact
opgenomen met de (nieuwe) contactouders van dit jaar. We hopen dat, ondanks de Corona, we er een heel fijn,
gezellig en vooral gezond jaar van kunnen maken.
Groep 1a/2a: Arianne Zwart
Groep 1b/2b: Annemiek van der Veen en Cathelijn Hartman
Groep 3: Josine Kok en Janneke Brouwer
Groep 4: Diana van der Weide en Erik Dekens
Groep 5a: Carina Bruinen en Kimberly Kunst
Groep 5b/6b: Carola Wieldraaijer en Anja Jansen
Groep 6a: Carmen Verjans en Miranda Jongman
Groep 7: Jolien Alting en Olga Duinkerken
Groep 8: Carin Gremmer, Ellis Prins en Miranda Pooters

GGD Groningen

Ieder jaar wordt in groep 2 en groep 7 onderzoek gedaan door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Groningen, waarbij de GGD de kinderen onder andere weegt en meet en zij ouders vraagt om een vragenlijst
over hun kind in te vullen. GGD Groningen is van plan de onderzoeken in groep 2 en 7 weer op te starten,
vanzelfsprekend gaat dat in overleg met de school. De data zijn: 26, 29 oktober en 2 november. U kunt daarover
een brief verwachten.

De onderzoeken die door de coronacrisis in het afgelopen schooljaar (2019-2020) niet konden doorgaan, worden
dit schooljaar niet ingehaald. Wel is het mogelijk om een afspraak te maken met de JGZ van GGD Groningen.
Bijvoorbeeld om uw kind te laten wegen/meten, voor een visus/gehoortest en/of om informatie of advies te
vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

Vaccinatie 9-jarigen
De vaccinaties voor kinderen in de leeftijd rond 9 jaar zijn dit jaar vanwege de coronacrisis ook uitgesteld. Hebt u
een kind in deze leeftijd, dan krijgt u dit schooljaar een oproep voor de vaccinaties van het RIVM.
Contact
De Jeugdgezondheidszorg blijft altijd bereikbaar voor vragen rondom opvoeden en opgroeien van uw kind. Kijk
voor meer informatie en onze contactgegevens op onze website: https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/

Ziekte

Mocht het de komende tijd zo zijn dat uw kind langer dan een week afwezig is i.v.m. ziekte, dan vragen wij u als
ouder contact op te nemen met de leerkracht van uw kind. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat uw kind
thuis, als het daartoe in staat is, verder kan werken.

Sloop van de Renneflat

In een brief van de gemeente Stadskanaal wordt het
volgende gemeld:
“De firma J.C. Krans is eind augustus gestart met de
voorbereidingen voor het slopen van de Renneflat.
Daarom willen wij u als omwonende vragen om De Renne niet te gebruiken als doorgaande route. Wilt u zo
vriendelijk zijn om in de periode van vrijdag 25 september tot en met dinsdag 1 december 2020 gebruik te
maken van de straten: Achterstekamp, Tussenkamp of Voorstekamp.
Het is mogelijk dat u enige overlast kunt ervaren tijdens deze periode in verband met het werkverkeer. Uiteraard
proberen wij dit tot een minimum te beperken. ”
Wilt u uw kind erop wijzen dat het goed moet uitkijken onderweg?

Nieuws uit groep 1a/2a

Lars uit groep 1a heeft donderdag 10 september j.l. een broertje gekregen. Hij heet Daan. We feliciteren de
trotse ouders Eva en Danny Teering. Samen heel veel geluk!

Oktober Kindermaand

Iedere zaterdag en zondag in de maand oktober zijn voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar de kinderactiviteiten
in musea gratis. Alle activiteiten kun je vinden op www.kindermaand.nl en www.ergoedpartners.nl/oktoberkindermaand Volgende week krijgen de kinderen een folder hiervan mee naar huis.

Agenda september/oktober 2020

1 september t/m 9 oktober: oudergesprekken
29 september: studiedag
30 september: Start Kinderboekenweek t/m 11 oktober
8 oktober: meester Jaap jarig
12 tot en met 16 oktober: herfstvakantie
De volgende nieuwsbrief komt uit op 8 oktober 2020.

