Nieuwsbrief

16 april 2020

Dag allemaal,
Met enige spanning kijken we vooruit naar 21 april, de dag waarop het kabinet het vervolg op de huidige situatie bekend gaat
maken. Stiekem denken we al een klein beetje na over hoe we de school weer op zouden kunnen starten. Die dag komt hopelijk
steeds dichterbij. Vragen die door onze hoofden gaan zijn:
-Hoe kunnen wij als school vormgeven aan de 1,5 m samenleving?
-Hoe kunnen we de risico’s voor kinderen, leerkrachten en ouders zo beperkt mogelijk houden?
-Hoe gaan we weer beginnen áls we weer mogen beginnen?
We wachten rustig af hoe het verder zal gaan..
Mededelingen
Op 27 mei staat er een Lauwers & Eems studiedag gepland en zouden de leerlingen vrij zijn. Het blijft nog onzeker of we na de
meivakantie weer kunnen opstarten, maar mocht dit het geval zijn, zou het fijn zijn de kinderen zo veel mogelijk naar school toe
kunnen. Daarom krijgen de kinderen op deze dag ‘gewoon’ les en zal deze jaarlijkse studiedag verplaatst worden naar volgend
schooljaar.
Koningsspelen (Meester Frank)
Wij hebben voor de koningsspelen een spel voor jullie! Dit keer hebben wij geen filmpje ervan gemaakt, maar staat het op
papier. Op de foto's staat een collega van ons. Veel plezier met de koningsspelen!
Ook is er nog een andere bijlage toegevoegd met ideeën.
Noodopvang
Als school organiseren we noodopvang die is bedoeld voor de ouders die beide in een vitaal beroep werken. Ook ouders
waarvan één van beiden werkt in een vitaal beroep mogen er ook een beroep op doen. Wel vragen we van hen eerst andere
oplossingen te zoeken. Mocht het nodig zijn een beroep te doen op de noodopvang, dan wil ik jullie vragen contact te zoeken via
i.smalbil@lauwerseneems.nl.
GGD
Onze jeugdverpleegkundige Susanne Groenweg zal wegens gezondheidsredenen de komende tijd vervangen worden. De
werkzaamheden van Susanne zullen (tijdelijk) worden overgenomen door Gerda Jokshorst.
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