Nieuwsflits

4 juni 2020

Agenda
Maandag 8 juni
Maandag 8 juni
Dinsdag 9 juni
Maandag 15 juni
Maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni
Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 3 juli

Margemiddag gaat NIET door
School weer volledig open
OR vergadering (online)
MR vergadering (online)
Oudergesprekken (telefonisch)
Afscheid juf Laura, juf Roelina en juf Marjan
Rapporten / Portfolio’s mee naar huis
Doorschuiven naar de nieuwe groepen (13.00 uur – 13.45 uur)
Afscheid groep 8 (leerkrachten en ouders)
Afscheid groep 8 (leerlingen)
Laatste schooldag! Kinderen om 12.00 uur vrij.

Juf Marjan
Juf Marjan van Dijk heeft 36 jaar bij ons op school als leerkracht gewerkt. De afgelopen 7 jaar werkt zij als vrijwilliger bij ons op
school als remedial teacher. Ook juf Marjan zal na dit schooljaar stoppen bij ons op school. Een ontzettend groot gemis voor
onze school straks! Aan het einde van het schooljaar zal juf Marjan, samen met juf Laura en juf Roelina, afscheid nemen van de
Jansenius én van Lauwers & Eems. Het afscheid zal zijn op donderdag 25 juni. Meer informatie volgt op een later moment.
Oud papier
Op zaterdag 6 juni wordt er geen oud papier gelopen.
Juf Laura en juf Roelina
Zoals bekend, staan juf Roelina en juf Laura niet voor de klas. Achter de schermen hebben zij de afgelopen periode wel veel
betekend. Zij helpen juf Lize op afstand met de planning en andere invulling. Tevens onderhouden zij het contact met jullie als
ouders grotendeels.
Vanaf volgende week zullen zij zo nu en dan eventjes op school aanwezig zijn, in de plusklas. In dit lokaal kan goed geventileerd
worden en kan voldoende afstand bewaard worden met leerlingen. Zij zullen met individuele leerlingen aan de slag gaan met
het fonemisch bewustzijn. Dit om te kijken waar de kinderen staan en waar volgend schooljaar op ingezet kan worden. Wij zijn
heel blij dat zij op deze manier betrokken blijven bij de school.
Zouden de ouders van groep 1 en 2 de kinderen hier op voor willen bereiden? Dat ze de juffen weer, op afstand, kunnen zien?
Gymnastiek
Op dinsdagochtend worden er gymlessen gegeven door meester Frank. Op donderdag zal juf Monique de lessen vanaf volgende
week ook weer oppakken. Dit gaat op dezelfde manier als bij meester Frank, buiten op het veld.
Margemiddag
Aanstaande maandag (8 juni) zouden de leerlingen een margemiddag hebben. Wij zouden op school een werkmiddag hebben.
Deze margemiddag willen we graag annuleren. Dit is de eerste dag dat onze leerlingen weer samen naar school gaan en deze
dag zouden we graag volledig draaien. Mochten er andere afspraken gemaakt zijn, en is er op deze middag nu iets anders
gepland? Stuur dan even een reply op deze mail.
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
Deze week hebben we afscheid genomen van meester Tonnie. Hij heeft een mooi en lief cadeau gekregen van juf Anna en groep
7/8. We hopen Tonnie graag nog eens weer te zien binnen onze school als invaller.

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.

