Nieuwsflits

20 mei 2020

Dag allemaal,
De scholen zijn nog maar net voor de helft opgestart, maar zoals het nu lijkt gaan de scholen per 8 juni weer helemaal open voor
de leerlingen. Weer een hele stap vooruit! Al is het natuurlijk nog wel even afwachten hoe de komende weken gaan verlopen.
Wij houden de nieuwe richtlijnen van de overheid weer goed in de gaten en houden jullie op de hoogte wanneer er nieuws is.
Tot en met vrijdag 5 juni:
Maandag 25 mei, woensdag 27 mei, vrijdag 29 mei
Dinsdag 26 mei, donderdag 28 mei

Groep 1, 3, 5, 7
Groep 2, 4, 6, 8

Maandag 1 juni

Pinksteren = Vrij

Woensdag 3 juni, vrijdag 5 juni
Dinsdag 2 juni, donderdag 4 juni

Groep 2, 4, 6, 8
Groep 1, 3, 5, 7

Nieuwe leerling
Vorige week is er bij de kleuters een nieuwe leerling gestart. En deze week weer! Deze week is Lea bij ons
op school gekomen om te wennen. Vanaf volgende week zal ze volledig gaan meedraaien in groep 2 bij juf
Lize in de klas. Het gezin van Lea is vanuit Groningen verhuisd naar Warffum. Wij wensen Lea veel plezier
bij ons op school!

Trakteren
Toen we net weer naar school toe mochten hebben we in eerste instantie gezegd dat we nog even niet kunnen trakteren in de
klas wanneer we jarig zijn. Deze maatregel willen we vanaf volgende week iets versoepelen:
Bij een verjaardag mag er getrakteerd worden op een (in de winkel) voorverpakte traktatie.
Gymnastiek
Volgende week willen we ook de gymnastieklessen weer deels proberen op te starten. Dit mag echter alleen buiten en zal dus
plaatsvinden op de voetbalvelden naast de gymzaal. De kleedkamers zijn niet beschikbaar om te verkleden. Hier zal meester
Frank rekening mee houden met de gekozen activiteiten. Op dinsdag zal meester Frank aanwezig zijn om de lessen te verzorgen.
Groep 7/8 heeft als eerst les. Zij mogen aanstaande dinsdag om 8.30 uur verzamelen bij de gymzaal. Juf Anna zal hier ook zijn.
Op donderdag is er eerst nog geen gym.
HVO / GVO (herhaling)
Wij vragen ouders en kinderen jaarlijks een keuze te maken voor het nieuwe schooljaar. Ieder jaar kan er opnieuw gekozen
worden. Dit jaar doen we dit digitaal. Mochten er leerlingen zijn die volgend schooljaar willen wisselen van richting, dan mag dit
gemaild worden in een reply op deze nieuwsflits. Wanneer wij niets horen, blijft het staan zoals dit schooljaar. HVO en GVO
wordt gegeven in groep 5 t/m 8.
Er kan gekozen worden uit één van deze twee levensbeschouwelijke richtingen:
- Humanistische vorming
- Godsdienst

Groep 0/1/2
Vanaf volgende week zal er een kleine wijziging zijn in de kleutergroep:
De kinderen blijven binnen komen via de nooduitgang, maar lopen daarna door naar de gang/hal om hun jas en tas op te bergen
in de luizenzakken. Hierdoor is de kans op ‘kruisbesmetting’ kleiner. Dit aangezien de kleuters veel met hun stoeltjes door de
klas heen gaan en er al een aantal struikelongelukjes zijn geweest.

Oud papier
Het gezamenlijk ophalen van het oud papier, wat gepland staat op zaterdag 6 juni, zal niet door gaan. Het is niet verantwoord
om met een grote groep mensen het oud papier op te halen, omdat de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Hierover is
overleg geweest met de ouders die dit regelen. Wel blijft de container dagelijks open om oud papier in te brengen. Het gaat
momenteel erg goed met de inbreng van oud papier. In drie weken tijd was er onlangs een hele container vol. Dit is voor de OR,
en dus voor de school, echt ontzettend fijn!
Toch zien we ook steeds weer dat er ‘grofvuil’ in de container gezet wordt. We proberen hier, samen met meneer van der Berg,
heel kien op te zijn. Toch lukt dit helaas niet altijd..
Juf Tineke
Vanaf komende week zal juf Tineke weer voor de groep staan. Op dinsdag en woensdag staat zij voor groep 5/6. Op donderdag
en vrijdag staat ze voor groep 7/8. Meester Tonnie en juf Hanna zullen voorlopig nog wel aanwezig zijn in de school. Zoals het nu
lijkt, nemen we op vrijdag 5 juni afscheid van meester Tonnie.
Vanuit de OR: Klassenouder groep 3 en groep 5
De ouderraad (OR) wisselt regelmatig van samenstelling. Er wordt gewerkt met zogeheten ‘zittingstermijnen’. Voor groep 3
(volgend schooljaar groep 4) en voor groep 5 (volgend schooljaar groep 6) kan er een nieuwe ouder zitting nemen in de OR en
de rol van klassenouder vervullen.
Wie zou dit leuk vinden of wil meer informatie? Graag mailen naar: eddyenbea@ziggo.nl (Bea is secretaris van de OR)
GGD
Onze jeugdverpleegkundige Susanne Groenweg zal wegens gezondheidsredenen de komende tijd vervangen worden. De
werkzaamheden van Susanne zullen (tijdelijk) worden overgenomen door Alieke Wijnja.
Jeugdverpleegkundige GGD ‘Het Hogeland’: Alieke Wijnja
Email: alieke.wijnja@ggd.groningen.nl
Telefoonnummer: 06-50294725
Werkdagen op: Maandag, dinsdag en donderdag.

