Nieuwsflits

28 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,
Nu onze school een aantal weken op halve kracht draait merken we gelukkig dat alles goed verloopt. We kunnen nog weinig
mededelen over hoe het er in het onderwijs uit gaat zien vanaf 8 juni. Zoals het nu lijkt gaan de scholen dan weer volledig open.
Hier bereiden we ons al een klein beetje op voor. Echter is het nog wachten op de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid. De
verwachting is dat deze in ieder geval voor dinsdag 2 juni bekend worden. Volgende week daar dus meer nieuws over.
Zijn jullie onderstaande advertentie ook tegengekomen in de krant? Een mooi gebaar vanuit onze besturen!

Tot en met vrijdag 5 juni:
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
Ook deze week beginnen er twee nieuwe leerlingen bij ons op school!
Noah is deze week 4 jaar geworden en sluit aan in groep ½ bij juf Lize. Van harte gefeliciteerd Noah. We
hopen dat je een fijne tijd krijgt bij ons op school. Noah is het broertje van Sarah uit groep 8.
Vrijdag start ook Rosa bij ons op school. Rosa komt uit Amsterdam, maar is wel bekend in Warffum. Zij en
haar gezin zijn hier onlangs komen wonen. Rosa, we wensen jou veel plezier bij ons op school!
Gymnastiek
De gymlessen zijn afgelopen week goed verlopen. Volgende week zullen de lessen dan ook op dezelfde manier plaatsvinden.
Willen jullie er aan denken dat de kinderen schoenen aan hebben of bij zich hebben waarop gegymd kan worden?
Gym is alleen op dinsdag en nog niet op donderdag.
Eindvoorstelling groep 8
Vele dingen gaan in deze tijd niet door. Toch kunnen we jullie vertellen dat we voor groep 8 bezig zijn om een mooi afscheid te
regelen. Veel kunnen we er nog niet over zeggen, maar we doen wel ons uiterste best!
Tekeningen
Toen alle kinderen thuis gewerkt hebben, hebben we op een gegeven moment gevraagd om een mooie tekening te maken die
de kinderen deed denken aan school. We wilden deze tekeningen een mooie plek geven in de school. Mocht je de tekening nog
thuis hebben liggen, dan mogen deze op school worden ingeleverd. Wij zullen dan zorgen voor een mooie plek.

Meester Tonnie
Volgende week vrijdag (5 juni) nemen de kinderen en het team afscheid van meester Tonnie. We vonden het ontzettend fijn dat
hij zich zo heeft kunnen inzetten voor onze school in de tijd dat juf Tineke geopereerd werd.
Vanuit de OR: Klassenouder groep 5
De ouderraad (OR) wisselt regelmatig van samenstelling. Er wordt gewerkt met zogeheten ‘zittingstermijnen’. 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.

