Nieuwsflits

3 september 2020

Agenda
Zaterdag 5 september
Dinsdag 8 september
Woensdag 16 september
Donderdag 17 september
Dinsdag 22 september
Maandag 28 september
Maandag 28 september
Maandag 5 oktober

Oud papier
Groep 7/8: ‘Dode hoek’ voorlichting
Inloopavond alle groepen, vervangen door filmpjes uit de klas
Theatervoorstelling StopLicht! Voor groep 1 t/m 4
Ouderraad vergadering
Start Project / Kinderboekenweek
Groep 7/8: Les over online veiligheid
Margedag, alle leerlingen vrij

Dankjewel!
Vorige week is er een actie op touw gezet om eenmalig flyers rond te brengen in
het dorp om iedereen op de hoogte te brengen van de veranderingen m.b.t. het
oud papier. Wij willen alle ouders (en kinderen) die hebben geholpen met het
rondbrengen heel hartelijk bedanken! Dankzij jullie inzet is het hele dorp heel
snel op de hoogte!
Terugkoppeling Enquete (voor de zomer)
Voor de zomervakantie hebben jullie een mail ontvangen met twee vragen, waarbij jullie als ouders aan konden
geven wat als positief werd ervaren rondom de school, maar ook waar onze ontwikkelpunten liggen. Maar liefst een
derde van de ouders heeft gehoor gegeven aan onze enquête, dank hiervoor!
Wij hebben de positieve punten met plezier gelezen, dat doet ons erg goed.
Ook de ontwikkelpunten zijn goed voor ons om te lezen, als bewustwording. Veel punten die genoemd worden,
waren al opgenomen in het schoolplan (doelen voor de komende drie jaar). Denk bijvoorbeeld aan het Engelse
onderwijs, de tegemoetkoming aan de individuele leerling en ontwikkelingen in de kleutergroep. Dit plan wordt
binnenkort op de website geplaatst om in te zien voor jullie als ouders. Ook zijn we (bijvoorbeeld) bezig met het
vernieuwen van het vastgelegen stramien en een up-to-date reglement voor de OR.
Inloopavond gaat niet door, maar..
Wegens COVID-19 gaat onze informatieavond dit jaar niet door. Wel zullen we voor gepaste vervanging zorgen.
Zouden jullie vooraf jullie vragen (met betrekking tot het leerjaar) willen mailen naar de betreffende leerkracht? De
leerkrachten zullen dit dan verwerken in hun presentatie.
Groep 1/2: m.tholen@lauwerseneems.nl
Groep 3/4: l.lange@lauwerseneems.nl
Groep 5/6: t.raangs@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: h.schuurman@lauwerseneems.nl
Klassenouder groep 1
Er zijn vier (!) aanmeldingen binnengekomen voor de klassenouder van groep 1. Dat vinden
we hartstikke fijn! Ouders die betrokken zijn bij de school zijn heel belangrijk. Hierbij,
hartelijk dank voor jullie aanmeldingen!
De voorzitter van de OR (Priscilla), juf Miranda en Ilona hebben een ‘loting’ gedaan om te
kijken wie de rol, voor nu, mag vervullen. Simone Camphens (moeder van Miles en Olivia)
zal het aanspreekpunt voor groep 1 zijn en zal zitting nemen in de ouderraad.

Corona
Voor ons als school blijft Corona om de hoek mee kijken. We zijn er met z'n allen verantwoordelijk voor dat we al het
mogelijke doen om besmettingen te voorkomen. Als volwassenen geven we hierin natuurlijk het goede voorbeeld.
•
•
•

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.
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.

Als school krijgen we regelmatig over of kinderen wel of niet naar school kunnen als ze verkouden zijn. Vorige week
donderdag zijn de nieuwe protocollen uitgekomen en daarin wordt nogmaals duidelijk aangegeven dat kinderen
vanaf 7 jaar thuis moeten blijven indien zij verkouden zijn. De enige uitzondering daarop zijn kinderen met bekende
klachten als astma en allergieën die klachten hebben zoals zij die normaalgesproken ook hebben. De Corona
‘beslisboom’ kan helpen bij twijfel (zie bijlage).
Leerkrachten met klachten zullen ook thuis moeten blijven, totdat zij getest zijn. Leerkrachten die getest moeten
worden moeten gewoon achteraan in de rij aansluiten. Het kabinet, biedt vooralsnog geen snellere oplossing.
Nogmaals, laten we er met z'n allen alles aan doen om te voorkomen dat we op welke manier dan ook het virus
krijgen of verspreiden. We hebben daarin allemaal onze eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Protocol geen invaller
Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede oplossing te vinden voor de kinderen. In
principe proberen we te voorkomen dat kinderen naar huis moeten, of thuis moeten blijven. Omdat het krijgen van
vervanging niet altijd mogelijk is, is er een protocol opgesteld en besproken met het team en de MR. We hopen dit
niet (vaak) te hoeven gebruiken, maar vinden het wel belangrijk dat jullie als ouders op de hoogte zijn. Op de laatste
bladzijde van deze nieuwsbrief is het protocol toegevoegd.
Looproute bij het brengen van de kinderen

AVG

Graag ontvangen we de meegegeven formulieren zo gauw als mogelijk weer terug op school.
Medezeggenschapsraad
De MR heeft de afgelopen week vergaderd. In de MR worden allerlei beleidszaken besproken met ouders en
leerkrachten. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Wil je er eens bijzitten: meld dit even bij de voorzitter.
De afgelopen vergadering ging het onder andere over:
Het schoolplan en het schooljaarplan, de nieuwbouw, de taakverdeling, de informatieavond en Corona.

Papiercontainer en oud papier ophalen
De papiercontainer staat er deze week voor het laatst. Wel kan er dit jaar nog driemaal oud papier worden
ingebracht. Aanstaande zaterdag (5 september) kan oud papier tussen 9.00 uur en 12.00 uur gebracht worden naar
de parkeerplaats van de voetbalvelden. Hier zal de kraakwagen staan, samen met Bas en Riko.
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.
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 17 september .

Bijlagen hieronder:
-

Protocol geen invaller
Voetballen bij SJO ‘t Hogeland

Protocol bij geen vervanging zieke leerkracht
Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede oplossing te vinden voor de kinderen. In
principe proberen we te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Omdat het krijgen van
vervanging niet altijd mogelijk is, is dit protocol opgesteld.
Dag 1
De kinderen van groep 3 t/m 8 worden verdeeld over de andere klassen.
Voor groep 1 en 2 ligt dit anders. Ouders wordt gevraagd de leerlingen thuis te houden. Met daarbij de opmerking
dat er in geval van opvangproblemen contact opgenomen kan worden met school.
Dag 2
De leerlingen van de groep van de zieke leerkracht gaan naar huis. Ouders worden aan het einde van de eerste
ziektedag geïnformeerd. Dus u weet ‘s avonds of uw kind de volgende dag ‘vrij’ is, waardoor u de tijd heeft om
opvang te regelen. Met daarbij de opmerking dat ouders in het geval van opvangproblemen contact mogen
opnemen. Die leerling kan die dag in een andere groep worden opgevangen.
Eventuele volgende dagen
Een andere groep gaat naar huis, met bovenstaande aandachtspunten.
Ouders en verzorgers zullen via de mail of Parro op de hoogte gebracht en gehouden worden over dat er geen
vervanging is en/of een andere oplossing mogelijk is bij afwezigheid van een leerkracht.

Verdeling:
Groep 1/2: Naar huis
Groep 3: Naar groep 1/2 (10 kinderen)
Groep 4: Naar groep 5/6 (11 kinderen)
Groep 5: Naar groep 3/4 (5 kinderen)
Groep 6: Naar groep 7/8 (8 kinderen)
Groep 7: Naar groep 5/6 of deuren open lesgeven (11 kinderen)
Groep 8: Naar groep 3/4 (3 kinderen) en naar groep ½ (3 kinderen)

Voetballen bij SJO t´Hogeland

De SJO t’Hogeland start op maandag 3 augustus weer met de trainingen voor de jeugd van 6 tot 11 jaar. De kinderen
trainen twee keer in de week onder begeleiding van meerdere trainers, gesplitst in groepjes op basis van leeftijd
en/of niveau. Op de trainingen wordt veel aandacht besteed aan de technische vaardigheden en hoe deze
vaardigheden te gebruiken in wedstrijdvormen. De trainers worden ondersteund door de coördinator van de
pupillen. De trainingen vinden op de maandag plaats in Warffum en op de woensdag in Baflo van 18:00 uur tot en
met 18:45 uur.
Daarnaast is het kaboutervoetbal afgelopen seizoen succesvol opgestart. Hier willen wij dan ook graag mee verder.
Kaboutervoetbal is voor 4 en 5 jarigen. Deze kinderen zijn nog niet speelgerechtigd om bij de KNVB wedstrijden te
voetballen, maar kunnen bij SJO t’Hogeland wel terecht om leuke gerichte trainingen te volgen die passen bij deze
leeftijdscategorie.
De beginnende kneepjes van het voetbalspelletje zullen stap voor stap worden aangeleerd. Niet alleen spelenderwijs
leren omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar zoals dat in een teamsport hoort. Tijdens de trainingen,
die ongeveer drie kwartier duren, leren de kinderen hoe ze de bal moeten trappen, hoe ze moeten dribbelen,
passen, schieten op doel en nog een aantal technische elementen.
De eerste drie trainingen voor een speler zijn gratis. Daarna dient het kind lid te worden van één van beide
moederverenigingen. Informatie hierover is te vinden op www.sjo-thogeland.nl
Voor het aanmelden of extra informatie betreffende het pupillen en kaboutervoetbal kan contact worden
opgenomen met Joris Bos (0645481513 of jorisbos1988@gmail.com).

