Nieuwsflits

18 september 2020

Als het goed is heeft iedereen woensdag de prachtige filmpjes mogen ontvangen van de verschillende groepen. Wij
hopen dat jullie het fijn vinden om op deze manier te zijn meegenomen in de school. Het team heeft er hard aan
gewerkt om het zo voor elkaar te krijgen! Mail of bel gerust bij vragen. Een afspraak maken met een van de
leerkrachten kan ook altijd.
Agenda
Donderdag 17 september
Dinsdag 22 september
Woensdag 23 september
Maandag 28 september
Maandag 28 september
Maandag 5 oktober
Vrijdag 9 oktober
Zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober
Maandag 19 oktober
Maandag 19 oktober
Dinsdag 20 oktober
Dinsdag 20 oktober

Theatervoorstelling StopLicht! Voor groep 1 t/m 4
Ouderraad vergadering
Start Kinderpostzegels (groep 7/8 om 12.00 uur vrij om te lopen)
Start Project / Kinderboekenweek
Groep 7/8: Les over online veiligheid
Margedag, alle leerlingen vrij
Afsluiting Project / Kinderboekenweek
Herfstvakantie!
Start na de vakantie
MR vergadering
Groep 1/2: Voorstellen ‘Paolo de zebratemmer’ (verkeer)
OR vergadering

Oud papier
De eerste keer oud papier inbrengen, in plaats van ophalen, was een succes. Er waren veel positieve reacties. Bas en
Riko, hartelijk dank voor jullie grote inzet! Ouders en dorpsgenoten, dank jullie wel voor het inbrengen.
Nu de papiercontainer definitief bij de school is, kan er helaas niet meer dagelijks papier worden ingebracht. De
eerstvolgende keer dat de perswagen komt is op zaterdag 24 oktober.

Leerlingenraad 2020 - 2021
Ieder jaar wordt er in de bovenbouw (vanaf groep 5) democratisch een leerlingenraad gekozen. Leerlingen kunnen
zich hier voor opgeven en zelf verwoorden waarom zij vinden geschikt te zijn tegenover de klas- en schoolgenoten.
De leerlingenraad neemt het voortouw bij diverse activiteiten en regelen allerlei kleine zaken in de school.
Komend schooljaar bestaat de leerlingenraad uit Merel en Lars uit groep 5, Kyra en Keano uit groep 6, Ellemieke en
Korné uit groep 7 en uit groep 8 nemen Lobke en Max zitting. De ‘raad’ is regelmatig in overleg met juf Tineke.
Kinderpostzegels
Op woensdag 23 september start de Kinderpostzegel actie weer. Dit jaar wel in
een aangepast jasje, i.v.m. Covid-19. De kinderen krijgen hier in de klas uitgebreid
een uitleg over. Op de startdag (woensdag 23 september) zijn de leerlingen van
groep 7/8 om 12.00 uur vrij, om dan gelijk te kunnen lopen door het dorp. Dit
doen we altijd op deze manier, samen met CBS de Rank.

Oproep Ouderraad (OR)
De secretaris van de OR (Bea) heeft aangegeven op termijn te stoppen. Zij is al jaren in de rol van secretaris en klaar
om het stokje door te geven. Wie o wie vindt het leuk om dit over te nemen?
De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het ‘dagelijks bestuur’. De secretaris zorg in overleg
met de voorzitter voor de agenda, schrijft de notulen en heeft het beheer over het archief en het huishoudelijk
reglement. Mocht je interesse hebben, dan mag er gemaild worden met voorzitter Priscilla: pwoltjer@hotmail.com
Buitenspelen
De kinderen hebben met juf Monique (vakleerkracht gymnastiek) een gaaf spel gedaan die nu ook, door jong en oud,
op het plein gespeeld wordt. Het is mooi om te zien hoe iedereen op deze manier bij elkaar hoort en samen speelt.
De kinderen springen door de met krijt getekende cirkels. Dan spelen ze steen/papier/schaar en de winnaar springt
weer verder. Een snel en actief spel!
Dode hoek voorlichting groep 7/8
De leerlingen van groep 7/8 hebben onlangs een interessante voorlichting gehad over de
‘dode hoek’ bij een vrachtwagen. Door dergelijke lessen worden de leerlingen goed
voorbereid op het verkeersexamen en krijgen ze meer inzicht in het verkeer. Dit helpt ook
voor de nabije toekomst met het fietsen naar de middelbare school.
Meer foto’s m.b.t. deze les zijn geplaatst op de Parro-app.
Voorstelling groep 1 t/m 4
Groep 1 t/m 4 heeft een te gekke interactieve verkeersvoorstelling gehad, genaamd ‘StopLicht!’. Het ging over de
verkeersregels en tekens, betekenisvol uitgebeeld door de personages ‘rood’ en ‘groen’.
Fruitdagen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school een gezond tussendoortje eten. Hierom werken wij al jaren met
zogeheten ‘fruitdagen’. Dit jaar zijn de fruitdagen op dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen verzoeken
wij jullie als ouders om de kinderen fruit (of groente) mee naar school te geven voor de pauze van 10.00 uur.
Tevens hebben wij ons dit jaar weer aangemeld als ‘Gruiten-school’. Dit houdt in dat we voor drie dagen in de week
groente en fruit krijgen voor alle kinderen, gesubsidieerd door de EU. We horen volgende week of we hier wel of
niet voor ingeloot zijn.
Koelkasten

We hebben er lang op moeten wachten, maar deze week zijn er twee koelkasten geleverd op
school voor de leerlingen. We weten dat het voor sommige leerlingen fijn is om hun boterhammen
koel te kunnen wegleggen én dat er koel drinken meegenomen kan worden voor de lunch. Er is één
koelkast beschikbaar voor groep 1 t/m 4 en één koelkast voor groep 5 t/m 8. De kinderen mogen
hun eten en drinken hier zelf in leggen.

Inval bij afwezigheid
Binnen ons bestuur merken we steeds meer dat leerkrachten zich ziek moeten melden i.v.m. Coronaklachten
(bijvoorbeeld een verkoudheid). Helaas hebben we niet altijd de beschikking tot een invaller. Bij afwezigheid van een
leerkracht mogen jullie er op vertrouwen dat we er álles aan om een goede oplossing te vinden voor de leerlingen.
Wel vragen we jullie vast om begrip wanneer het niet lukt om een invaller te vinden voor de groep.
In de bijlage een brief van onze bestuurder van Lauwers & Eems met enige uitleg.
Corona
Als school krijgen we regelmatig over of kinderen wel of niet naar school kunnen als ze verkouden zijn. In de
geldende protocollen wordt 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.

Schoolplan
Onze website is weer helemaal up-to-date. Ook de plannen voor de komende jaren zijn toegevoegd onder het kopje
‘praktische informatie’ > ‘Schooldocumenten’. Mochten hier vragen over zijn, dan kan er altijd contact gezocht
worden met de schoolleiding.
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.

Leerkrachten
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
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 1 oktober.

