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Weer naar school
De eerste schoolweek zit er alweer bijna op.
Gelukkig was iedereen weer aanwezig en heeft
iedereen het naar de zin gehad!
We zorgen er samen voor dat we er weer een
mooi schooljaar van gaan maken en daar doen
we ook ons best voor. Zo staan de eerste
‘Gouden weken’ in het teken van positieve
groepsvorming onder het motto: “Een goed
begin is het halve werk”. Er worden allerlei
coöperatieve activiteiten gedaan om elkaar
goed te leren kennen en begrip te hebben voor
elkaar.
Mochten er bijzonderheden zijn waarvan u
denkt dat wij hiervan op de hoogte moeten
zijn, dan kunt u altijd contact met ons
opnemen. We wensen iedereen een gezellig en
leerzaam schooljaar toe!

Foto’s, filmpjes adresgegevens van
uw kind
Zoals bekend mogen we i.v.m. de privacy niet
zonder uw toestemming foto’s en filmpjes, waar
uw kind op te zien is, verspreiden. U heeft
hiervoor, bij de aanmelding van uw kind of op
een ander tijdstip, een toestemmingsformulier
ingevuld. In dit formulier hebt u voor
verschillende vormen van publicatie wel/geen
toestemming gegeven. Publicatie van foto’s (in de
schoolgids, nieuwsbrief, website e.d.) doen we
alleen wanneer u daarvoor toestemming hebt
gegeven. Hetzelfde geldt voor de adresgegevens.
Tot voor kort was de afspraak dat alle ouders elk
jaar opnieuw een dergelijk formulier moesten
invullen. Die verplichting is nu vervallen.
Wel zullen we u in de eerste weken van elk nieuw
schooljaar eraan herinneren dat u de gegeven
toestemming kunt uitbreiden of eventueel
intrekken.

Nieuwe leerlingen
In de vakantie zijn Hanan (zusje van Hayat en
Kassem) en Aletta (zusje van Ids en Hielke) 4 jaar
geworden! Dat betekent dat ze nu iedere dag
naar de kleuterklas mogen.
Angelica komt van OBS De Hekakker en komt nu
bij ons op school in groep 8.
Wij wensen ze een fijne leerzame schooltijd toe!

Mocht u de eerder gegeven toestemming
inderdaad willen wijzigen, dan kunt u bij ons een
nieuw toestemmingsformulier ophalen. Nadat dit
formulier ingevuld en ondertekend weer is
ingeleverd, worden de gegevens verwerkt in onze
administratie en zullen we ons houden aan de
door u gegeven vormen van toestemming.
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Juf Metje

Nieuwe gezichten

Juf Metje was al een tijdje aan het wachten op
een operatie waarbij ze een nieuwe heup zou
krijgen. Afgelopen dinsdag is ze geopereerd en
dat is goed verlopen. Ze zal hierdoor natuurlijk
een tijdje uit de running zijn. Daarom zal juf
Nicole de zaken rondom de Interne Begeleiding
op zich nemen. Juf Karen zal een aantal
donderdagmiddagen extra op school zijn. Zij zit in
de flexpool en is werkzaam voor diverse scholen
binnen OPO Noordenveld.
Wij wensen juf Metje een voorspoedig herstel
toe en heel veel beterschap!

Hallo allemaal,
Bij deze wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is
Edwin Teune, ik ben 29 jaar oud en woon in
Groningen. Ik heb de opleiding tot Leraar
Lichamelijke Opvoeding (ALO) afgerond en ben
sinds 2 jaar werkzaam als vakleerkracht gym in de
gemeente Noordenveld, en dit jaar voor het eerst
op SWS De Schans. Ik ben aanwezig op de
dinsdagmiddag en zal de groepen 3/4 en 7/8
gaan lesgeven. Ik start met veel plezier aan het
nieuwe schooljaar en ga er samen met de
kinderen een leuk jaar van maken!
Met vriendelijke groet,
Edwin Teune

Opening schooljaar met BBQ!

(herinnering)
Het nieuwe schooljaar 2019-2020 willen we graag
feestelijk inluiden met een gezellige barbecue op
dinsdag 10 september vanaf 17:00 uur.
Ouders en leerkrachten kunnen elkaar leren
kennen en/of gezellig bijpraten, de kinderen
kunnen dan lekker samen spelen op het plein.
Opgave graag uiterlijk maandag as!
Zie ook de uitnodiging in de bijlage.

Hallo allemaal,
Mijn naam is Patrick Steenbergen en vanaf dit
schooljaar ben ik begonnen als gymleerkracht op
maandagmiddag op De Schans als vervanger van
Juf Willemijn. De overige dagen ben ik werkzaam
op SBO 't Hoge Holt in Roden. Binnen sport liggen
mijn grootste hobby's: ik mag graag voetballen,
zowel op het veld als in de zaal, tennissen en
wielrennen. Ik ben geboren en getogen in Vries
en daar ben ik momenteel ook woonachtig. We
gaan er een leuke tijd van maken.
Met vriendelijke groet,
Patrick Steenbergen

Schoolvissen
Op zondag 8 september wordt een viswedstrijd
georganiseerd door Wisse Hummel en Jasper Hut.
Aanvang: 9:00 uur.
Verdere informatie volgt binnenkort.

SWS De Schans |  Norgerweg 18, 9342 PH Een |  0592 – 656 308 |  www.swsdeschans.nl |  info@swsdeschans.nl

Nieuwe groepsnamen
In alle groepen hebben de kinderen onder
begeleiding van de leerkracht weer een
groepsnaam bedacht. Het thema is dit jaar
‘dieren in de lucht’.
Groep 1/2: De Vrolijke Vlinders
Groep 3/4: De Bezige Bijtjes
Groep 5/6: De Unieke Uilen
Groep 7/8: De Foute Flamingo’s

Formulieren
Vandaag krijgen de kinderen (1 per gezin) de
mini-schoolgids, de jaarplannner en de
formulieren betreffende noodnummers en
ouderhulp mee naar huis.
Het formulier met contact– en opvangadressen
willen we graag van ieder gezin ingevuld terug
ontvangen. Daarop staat namelijk belangrijke
informatie voor het geval er iets met uw kind aan
de hand is. De ervaring leert dat er vaak iets
verandert in de gegevens ten opzichte van een
jaar geleden.

Belangrijke data
30 augustus
2 september
2,5,6
september
5 september
8 september
10 september
10 september
12 september
19
september
24 september
25 september

K& C: Groep 3/4 en 5/6 :
Festival Veenhuizen
Juf Gea jarig!
Kunst &Cultuur groep 5/6
Blow It Away
MR- en
Identiteitsvergadering
9:00 uur: schoolvissen
Kunst & Cultuurgroep 5/6
Massimo
Openings -BBQ voor alle
ouders en kinderen
Schansinfo 2
Verkiezingen
leerlingenraad
Rodermarkt:
iedereen vrij!
Start Kinderpostzegels

Zou u ook het formulier met mogelijke
(groot)ouderhulp die u wilt en kunt bieden willen
invullen? Dat is voor ons erg handig, omdat vele
activiteiten alleen georganiseerd kunnen worden
met behulp van ouders. Zo hebben we
bijvoorbeeld weer iemand nodig die zou willen
helpen met de schoolbieb.
Verder hebben alle kinderen een klassenlijst
meegekregen.

Luizen update
Gisteren zijn de kinderen weer in alle groepen
gecontroleerd op luizen. Er zijn alleen neten
geconstateerd.
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Voetbalschool
Graag u aandacht voor Voetbalschool Noordenveld. Zie hiervoor ook de informatie in de bijlage.
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Activiteitenladder
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of
muziek maken? Het kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder loopt van
september t/m december.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en
cultuurcoaches van Noordenveld, in samenwerking met verenigingen en instellingen.
Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in een dorp waar je niet woont.

Je kunt bijvoorbeeld meedoen met theaterles, voetbalinstuif, kinderyoga, hardlopen, popkoor, snorkelen en
een teken- en schildergroep.
In de herfstvakantie is er weer een Mega Speeldag in Norg. Ook kunnen kinderen in november kennismaken
met ijshockey in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 2 september op via
www.activiteitenladder.nl

Zwembad de Hullen Roden
Het is bijna zo ver. We gaan Disco zwemmen op zaterdag 7 september.
DJ Mathijs komt met licht en geluid van ultra Dance muziek.
Er worden spelletjes georganiseerd maar je kan ook vrij zwemmen.
Disco zwemmen is voor basisschoolleerlingen met minimaal A diploma.
Het is van 19.00 tot 21.00 uur. Kosten 3,50 euro. Tot zaterdag 7 september!
Voor informatie (opgave is niet nodig) 050-5019268 of kijk op onze website
www.sportcentrumdeHullen.nl
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