Nieuwsflits

11 juni 2020

Agenda
Maandag 15 juni
Maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni
Maandag 22 juni
Donderdag 25 juni
Vrijdag 26 juni
Maandag 29 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli
Vrijdag 3 juli

MR vergadering (online)
Inschrijving oudergesprekken via Parro App
Oudergesprekken (telefonisch)
Groep 7/8 naar Pieterburen
Afscheid juf Laura, juf Roelina en juf Marjan
Rapporten / Portfolio’s mee naar huis
Groep 8 afscheidsuitje
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.

Groepsindeling nieuwe schooljaar
Aanstaande maandag zal de nieuwe groepsindeling per mail worden gedeeld. Dit doen we altijd met heel Lauwers & Eems
tegelijk.
Inloop 8.15 uur
Vanaf volgende week wordt de inloop in de ochtend weer wat ruimer. De leerlingen mogen vanaf 8.15 uur naar binnen toe
komen. Om 8.30 uur beginnen de lessen.
Nieuwbouw

Graag informeren wij jullie over nieuws met betrekking tot de nieuwbouw van onze scholen in het dorp.
Afgelopen week is er in de gemeenteraad gesproken over de locatie van de nieuwe school en de architectenkeuze.
Voor de nieuwe school is de locatie ‘De Laan Zuid’ als definitieve locatie gekozen. De gemeente zorgt er op korte
termijn voor dat omwonenden hierover worden geïnformeerd.
Tevens is er een architect gekozen. Hier zijn wij als scholen nauw bij betrokken geweest. Uiteindelijk was er een
unaniem besluit in de werkgroep. De gekozen architect is ‘De Unie’.
Op een later moment laten wij graag wat beelden zien van de ideeën die zij hebben bij onze nieuwe school. Er is nu
nog geen ontwerp voor de nieuwbouw, maar nu kan het tekenen beginnen! Vanaf nu kunnen de kinderen hier ook bij
betrokken worden.

Het wordt voor ons gevoel nu steeds een beetje ‘echter’!
Oudergesprekken
Zoals eerder aangegeven, zullen de oudergesprekken dit jaar telefonisch plaatsvinden.
Inschrijven voor een handig moment kan vanaf aanstaande maandag.
Schoolplein
Er zijn regelmatig kinderen die na schooltijd op het schoolplein en dan vooral in de bosjes spelen. Tevens komen de kinderen
dan in de school om bijvoorbeeld te plassen. Graag willen we iedereen wijzen op de afspraak dat dit niet is toegestaan.
Afscheid juf Laura, juf Roelina en juf Marjan
Op donderdag 25 juni zal er een passend afscheid zijn van deze leerkrachten. Vanaf ongeveer 13.00 uur zal er een afscheid zijn
met de kinderen (op gepaste afstand). Vanaf 14.10 uur is er, ook op gepaste afstand, een afscheid voor ouders, tot ongeveer
15.00 uur. Meer hierover komt in een aparte uitnodiging.

Nieuwe leerlingen
Ook deze week zijn er nieuwe leerlingen aangesloten in de kleutergroep. Omar en Abdullah zijn onlangs in
Warffum komen wonen en zitten nu bij ons op school Het gezin komt uit Afghanistan en kijken er erg naar uit
om hier iets op te bouwen. Van harte welkom bij ons op school Omar en Abdullah!

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.

