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Even voorstellen….Jochem Wieringa 
Ik ben Jochem Wieringa en ik ben 23 jaar en kom uit Stedum.  
Dit schooljaar werk ik als onderwijsassistent voor de bovenbouw voor de 
groepen 6,7 en 8.  
In mijn vrije tijd besteed ik veel tijd aan voetbal als trainer bij de 
voetbalclub bij mij in het dorp.  
 

 
 
 
 

Vogelles van Het Groninger Landschap 
Gisteren hebben de groepen 7 en 8 een heel interessante vogelles mogen volgen. Michel, van Het 
Groninger Landschap, heeft ons veel geleerd over de verschillende (trek)vogels in Nederland. 
De les begon met een uitleg over de vogels, hun eigenschappen/karakter en hun leefgebieden. Ook 
leerden we waar de vogels heen trekken wanneer de winter begint. Daarna kregen de kinderen een 
vogelpaspoort en konden ze zelf aan het werk. Ze moesten van allerlei informatie over “hun” vogel 
opzoeken en in het paspoort schrijven. Hier waren ze wel een tijdje zoet mee. Als de kinderen even 
niets te doen hadden, dan vulden ze hun tijd met het aaien van de (opgezette) vogels. Menig kind had 
dus “niets te doen” en “moest wel even de vogel aaien en oh ja, wat is hij toch zacht…”. 
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Na de pauze was het tijd voor wat beweging. Michel had op het plein een levend ganzenbord 
klaargezet. Tijdens dit spel konden de kinderen, net als vogels, geringd worden of als een roofvogel 
jagen op de (ringen van de) vogels. Het was een leerzame, maar ook een hele leuke ochtend! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GGD-onderzoek groep 7 en 8 
Alle ouders krijgen een brief met uitleg over het onderzoek. Het 
gezondheidsonderzoek bestaat uit 2 onderdelen: het online invullen van 
een oudervragenlijst via www.ggd.groningen.nl en het meten en wegen 
van het kind. 
Om de kinderen te kunnen onderzoeken, heeft de GGD toestemming van 
de ouders nodig. U kunt digitaal toestemming geven als u de 
oudervragenlijst invult.  

 
 
Oudergesprekken  
Op maandag 6 september gaat de gesprekkenplanner open voor de 
oudergesprekken. De oudergesprekken mogen weer fysiek op school 
plaatsvinden. Wilt u dit liever niet, dan graag de leerkracht even mailen dat u 
het gesprek liever via Teams doet. De eerste gesprekken zijn vooral bedoeld 
om kennis met elkaar te maken.  

 
 
Oproep ouders die willen helpen met het opsporen van luizen 
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die het Luizenopsporingsteam willen komen versterken.  
Elke maandag na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. U kunt zich aanmelden via 
jla@marenland.org 
 

 
Kaboutervoetbal 
Kom spelen, rennen, schieten, scoren en juichen!  
Kaboutervoetbal is voor kinderen van 4 en 5 jaar om 
spelenderwijs in aanraking te komen met het leuke spelletje 
voetbal.  
Elke zaterdag vanaf 4 september van 10.00 tot ongeveer 10.45 uur 
is er kaboutervoetbal bij DVC Appingedam. Deelname is 
vrijblijvend en gratis. 

 
 

http://www.ggd.groningen.nl/


   
 

   
 

Inzameling oude/kapotte mobieltjes 
Corné, leerling van de Citer, is ambassadeur van Stichting Opkikker. 
Hij verzamelt oude/kapotte mobieltjes voor hen in. 
Deze worden gerecycled en de stichting krijgt hier een vergoeding 
voor. 
Van dat geld organiseert de stichting ontspannende en plezierige 
dagen voor gezinnen waarvan één van de kinderen langdurig in 
behandeling is in een ziekenhuis. 
 
Jullie kunnen je mobieltjes meenemen naar school waar een doos 
klaar staat. 
Eind september gaan we de mobieltjes aanbieden, maar de doos blijft het hele jaar op school staan. 
 
Doneer jij ook?? De doos staat bij de hoofdingang. 

  
 
 
 


