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Even voorstellen – nieuwe intern begeleider
Anja Meijer is de afgelopen periode de vervangende intern begeleider geweest op Nijenstein. Anja
zou hier tijdelijk blijven totdat er een nieuwe intern begeleider beschikbaar was. Belinda Bosscher is
per deze week onze interne begeleider. Ze werkt één dag per week op Nijenstein, de andere dagen
gaat ze werken als intern begeleider op andere scholen binnen ons schoolbestuur.
Even voorstellen:
Enthousiast ben ik maandag na de herfstvakantie begonnen als Intern
Begeleider op Nijenstein. Mijn naam is Belinda Bosscher en ik heb al jaren
ervaring op het gebied van interne begeleiding in het onderwijs. Ik heb
gewerkt op kleine scholen in Oost-Groningen maar ik heb ook in de stad
Groningen gewerkt waar de scholen doorgaans groter zijn of uit meerdere
locaties bestaan.
Tevens ben ik ook Consultatief Leerlingbegeleider geweest bij het
Samenwerkingsverband in Veendam e.o. Daar begeleidde ik Intern
Begeleiders in de scholen of gaf teamscholing op verschillende gebieden.
Ik ben 52 jaar, ben gescheiden en ik heb twee dochters in de leeftijd van 25
en 23 jaar, die beide niet meer thuis wonen. Zelf woon ik in de stad
Groningen en daar heb ik het naar mijn zin.
Ik hou er van om op een ‘laagdrempelige’ manier contact te hebben, dus spreek me gerust aan als u
vragen hebt of gewoon kennis wilt maken. De school maken we tenslotte samen en daarin hebben
we elkaar nodig!
Een hartelijke groet,
Belinda Bosscher

9 november is de dag
Op vrijdag 9 november vieren we op school Sint Maarten. Om 11.45 uur zullen alle groepen hun
lampions laten zien en in de hal even zingen. U bent als ouder van harte welkom om te komen
luisteren en kijken.
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Poëzie
Op dinsdag 16 oktober heeft dichter Andre Deegen een dichtles gegeven aan groep 7,8.
De leerlingen hebben allemaal een gedicht gemaakt over het thema vriendschap.
Deze dichtles werd gegeven in het kader van de verkiezing kinderdichter Eemsmond.
De les was zeer succesvol en een klein gezelschap van dichters heeft al deze gedichten beoordeeld.
Er zijn maar liefst zes gedichten geselecteerd voor de finale op 8 november.
Lieke Koolhof , Sam Weidema en Jasmijn Smit strijden donderdag 8 november om
de titel kinderdichter van Eemsmond.
Wij wensen de leerlingen veel succes!

Tevredenheidsenquete
We willen onderwijs bieden van een goede kwaliteit en tevens hechten we er aan dat kinderen graag
naar school gaan en ook ouders zich welkom voelen en tevreden zijn.
Om dit te peilen worden deze maand alle kinderen, ouders en leerkrachten uitgenodigd om een
tevredenheidsonderzoek in te vullen.
Op 12 november start dit onderzoek en krijgt u meer informatie o.a. over de praktische uitwerking

Privacy
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is
vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het
privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.
Op www.lauwerseneemspo.nl/privacy
kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt de school waar mogelijk al
praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen.
Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de
schoolleider/directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de
functionaris gegevensbescherming van Lauwers & Eems in behandeling genomen.
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Basketball clinic
Vorige week maandag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een basketball clinic gehad van Donar.
De kinderen (met ouders) mogen ook zelf (gratis) naar een echte wedstrijd van Donar op zaterdag
12-01-2019 van Donar vs. BAL! Wie dit wil kan mailen naar onze B-fit coach Luit Zuidersma:
l.zuidersma@hvdcg.nl.

Belangrijke data
9 november

11.45 uur Sint Maarten

