Nieuwsflits

20 augustus 2020

De eerste week na de zomervakantie zit er al bijna weer op. Het is fijn om de kinderen weer in de school te zien.
De afgelopen week hebben jullie als ouders een kijkje in de klas kunnen nemen door het raam heen. Vanaf volgende
week willen we jullie vragen om weer afscheid te nemen bij het fietsenhok. De kleuters mogen wel gebracht worden
door ouders tot aan de nooduitgang van het lokaal.
Agenda
Dinsdag 25 augustus
Maandag 31 augustus
Zaterdag 5 september
Woensdag 16 september
Dinsdag 22 september
Maandag 28 september
Zaterdag 3 oktober
Maandag 5 oktober

Ouderraad vergadering
MR vergadering
Oud papier
Inloopavond groep 1 t/m 8?
Ouderraad vergadering
Opening Project / Kinderboekenweek
Oud papier
Margedag, alle leerlingen vrij

Gouden Weken
Deze eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen we de ‘Gouden Weken’. Dit zijn de weken waarin we elke dag
iets doen om elkaar beter te leren kennen te waarin we werken aan groepsvorming.
Stoetbomen
De stoetbomen zijn afgelopen maandag traditiegetrouw uitgedeeld aan de kinderen van groep 3, door de kinderen
van groep 8. Groep 3 is beretrots op het feit dat ze nu (onder andere) gaan leren lezen, schrijven en rekenen. Een
bijzonder jaar! Een kleine indruk op onderstaande foto’s.

Juf Anna
Afgelopen week hebben de ouders van groep 3/4 en groep 5/6 een berichtje via Parro gehad over de afwezigheid
van juf Anna en de bijhorende vervanging.
Juf Anna zal de komende tijd niet aanwezig zijn op school door persoonlijke omstandigheden. Ze wil graag kenbaar
maken dat dit niet werk gerelateerd is. We weten niet zo goed hoe lang zij niet op school zal zijn.
Voor onze leerlingen in de groepen 3/4 en 5/6 is het belangrijk om continuïteit in de groep te hebben. Daarom zal
meester Tonnie (in ieder geval tot aan de herfstvakantie) in groep 5/6 werkzaam zijn op de dinsdagen. Meester
Tonnie is een bekend gezicht voor de kinderen. Juf Lize zal, naast de andere dagen van de week, ook op woensdag
voor de groep staan.
Klassenouder GROEP 1
Voor de nieuwe kinderen bij ons op school zijn de OR en de school op zoek naar een nieuwe klassenouder. De vraag
aan de ouders van groep 1: Wie zou het leuk vinden om klassenouder te worden van de groep én daarbij plaats
willen nemen in de OR? Opgeven kan via de voorzitter van de OR: Priscilla (woltjer3@hotmail.com). Bij meerdere
aanmeldingen zal het lopende huishoudelijk regelement gevolgd worden m.b.t. stemming. Er is een nieuw
huishoudelijk regelement onderweg. Hier kan mee ingestemd worden tijdens de jaarvergadering van OR en MR.

Luizen controle
Omdat het luizenpluizen in Coronatijd lastig te organiseren is, willen wij jullie vragen om zelf een uitgebreide check
te doen bij jullie kind(eren). Mochten er twijfels zijn, of lukt het niet, dan kan er contact gezocht worden met school.
AVG

Volgende week zullen onze leerlingen een formulier meekrijgen waarop jullie als ouders kunnen invullen op welke
plekken foto’s van jullie kinderen wel en niet ‘gedeeld’ mogen worden. Wij willen jullie vragen deze weer in te
leveren bij de leerkracht of schoolleiding.
Voorheen stond er op onze website een tabblad met (versleutelde) foto’s. Dit wordt niet meer gebruikt sinds de
wetgeving is veranderd en strenger geworden is. Foto’s worden nu (bij toestemming) gedeeld via de Parro app.
Parro
We zien dat het nog niet iedereen gelukt is om zich aan te melden voor de Parro app. Mocht het niet lukken, dan
helpen we jullie graag. Via Parro worden (in principe) alle berichtjes vanuit de leerkrachten gestuurd. De nieuwsbrief
blijven we wel per mail versturen.
Wijkagenten in de klas - Groep 1/2
Woensdagmiddag heeft groep 1/2 bezoek gehad van 2 echte agenten. Deze agenten zijn
beide wijkagent van onder andere Warffum. Ze kwamen langs om van alles te vertellen en
te laten zien. We werken namelijk over het thema politie en lezen enorm veel agent en
boef boeken. Gelukkig waren de echte agenten veel beter in hun werk dan in de boeken.
Vooraf hadden we vragen bedacht en deze werden beantwoord. In de kring mochten de
leerlingen een echte kogel vasthouden. De wapenstok ging ook even rond, “wat was die
zwaar” zeiden de kinderen. Daarna mocht de juf even een politievest en een kogelwerend
vest aan. Dit vond de juf dan weer erg zwaar.
Als afsluiting werd de politieauto het plein opgereden en mocht iedereen die wilde even in
de auto zitten. We hebben ook de zwaailichten gezien en zelf het geluid gehoord. De
leerlingen snapten niet dat andere mensen dit lawaai niet horen als ze in de auto zitten.
Nieuwbouw
Afgelopen week heeft het team voor het eerst de architecten voor de nieuwbouw ontmoet. Zij zijn bij ons langs
geweest om diverse zaken te presenteren. Ook hebben zij ons verschillende ‘modellen’ laten zien van mogelijke
indelingen voor het nieuwe gebouw. Hierbij mocht het team aangeven wat zij wel en niet mooi/handig/passend bij
onze school vonden. Na deze sessie gaan de architecten aan de slag met een ontwerp voor de nieuwe school. Deze
sessie heeft niet alleen bij ons op school plaatsgevonden, maar ook bij CBS de Rank. De volgende keer zullen we als
scholen samen naar de modellen gaan kijken. Op een later moment zullen ook de leerlingen meer betrokken
worden.
Kleutermaterialen - Groep 1/2
Dit schooljaar hebben wij (vol trots!) heel veel nieuw materiaal mogen aanschaffen voor in de kleutergroep. Hierbij
delen we graag een kleine impressie:

Corona regels
De algemene regelgeving met betrekking tot het Coronavirus is bij iedereen bekend. Nu, na de zomervakantie, zal
hier niet veel aan veranderen.
• Vanaf 8.15 uur kunnen de kinderen op het plein komen spelen onder toezicht. Groep 1/2 kan vanaf 8.15 uur
in de klas komen.
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
• Ophalen, afscheid nemen en brengen is bij het fietsenhok/de papiercontainer. We vragen jullie op deze plek
zelf rekening te houden met de 1,5 meter afstand tot anderen.
• Kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de basisschool mogen met neusverkoudheid naar school als zij geen
koorts hebben. Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met een iemand die corona heeft. Of als
een kind bij een volwassene woont die koorts heeft of benauwd is. Kinderen moeten dan thuisblijven.
• Kinderen met gezondheidsklachten (koorts, verkouden) mogen niet naar school.
Papiercontainer en oud papier ophalen
De papiercontainer bij de school is op maandag t/m zaterdag geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur. Op zondag is de
container gesloten. Het verzoek om bij inbreng de (gevulde) dozen zo ver mogelijk achterin de container te plaatsen
en tevens hoog op te stapelen. Nadere informatie volgt over het ophalen van papier in het dorp.
GGD
Ieder jaar wordt in groep 2 en groep 7 onderzoek gedaan door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Groningen, waarbij de
GGD de kinderen onder andere weegt en meet en zij ouders vraagt om een vragenlijst over hun kind in te vullen.
De onderzoeken die door de coronacrisis in het afgelopen schooljaar (2019-2020) niet konden doorgaan, worden dit schooljaar
niet ingehaald. Wel is het mogelijk om een afspraak te maken met de JGZ van GGD Groningen. Bijvoorbeeld om uw kind te laten
wegen/meten, voor een visus/gehoortest en/of om informatie of advies te vragen over de ontwikkeling en opvoeding van uw
kind. De GGD is van plan de onderzoeken in groep 2 en 7 weer op te starten, vanzelfsprekend gaat dat in overleg met de school.
De vaccinaties voor kinderen in de leeftijd rond 9 jaar zijn dit jaar vanwege de coronacrisis ook uitgesteld. Hebt u een kind in
deze leeftijd, dan krijgt u dit schooljaar een oproep voor de vaccinaties van het RIVM.
Contact
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.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 3 september .

Zwembad de Breede

Dinsdag

25 augustus tot en met
vrijdag

28 augustus 2020

Voor informatie en voorinschrijving zie :
www. zwembadeneemsmond.nl/zwembad-de-breede/
Inschrijfgeld € 5,- per deelnemer.
Dinsdag 24 augustus is het inschrijfgeld € 7,50

Zwembad “De Breede” Warffum

