Nieuwsflits

8 oktober 2020

Agenda
Vrijdag 9 oktober
Zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober
Maandag 19 oktober
Maandag 19 oktober
Dinsdag 20 oktober
Dinsdag 20 oktober
Zaterdag 24 oktober

Afsluiting Project / Kinderboekenweek
Herfstvakantie!
Start na de vakantie
MR vergadering
Groep 1/2: Voorstelling ‘Paolo de zebratemmer’ (verkeer)
OR vergadering
Oud papier inzameling - Parkeerplaats voetbalvelden

Invallers
Langzaamaan beginnen ook wij steeds meer last te krijgen van de ‘gevolgen’ van het Corona virus. De inval poule
waar wij mee werken is goed gevuld, maar niet altijd toereikend. Met heel wat schuiven en flexibiliteit in het team
komen we er toch steeds uit. Echter kan het voorkomen dat het een keer niet lukt in de toekomst. We vragen alvast
jullie begrip hiervoor. We doen áltijd ons uiterste best om het zo goed als mogelijk op te lossen.
Route rondom de school
Graag attenderen wij u op de looproute rondom de school.

We merken dat dit soms nog lastig is.
Graag alert op de pijlen op de foto’s. De ingang van het plein loopt via het fietsenhok. De uitgang over het voetpad.
Wanneer er geen fiets is om te parkeren, loop je óók via het fietsenhok.
De looproute om de zandbak heen komt te vervallen. Het nieuwe pad is afgezet met een lint voor heen en terug. Op
deze manier hopen we dat het lukt om beter afstand te houden van elkaar.
Wanneer er meerdere ouders voor de deur staan bij de kleuters, dan graag even wachten zodat er genoeg afstand is.
Alleen de ouders van de kleuters mogen meelopen tot aan de nooduitgang.
De ouders van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 worden verzocht om afscheid te nemen in of bij het fietsenhok. Er is
een speciale ‘doorgang’ gemaakt in de afzetting, zodat er tussendoor gestoken kan worden en de route vervolgd kan
worden. Deze doorgang is niet te zien op de foto, maar wijst zich vanzelf.

Juf Anna
Aan het begin van het schooljaar is aangegeven dat juf Anna tijdelijk niet aanwezig zal zijn op school door
persoonlijke omstandigheden. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer zij weer terug zal komen. Graag
informeren we jullie wel over de vervanging die hierbij komt kijken, na de vakantie:
Groep 5/6: Meester Tonnie zal ook na de herfstvakantie de vervanging van juf Anna op de dinsdagen doen.
Groep 3/4: Juf Lize zal op de woensdagen extra blijven werken in de groep.
Kinderboekenweek /Project
Morgen is de afsluiting van de kinderboekenweek. Er zal kort na de afsluiting een filmpje gedeeld worden met jullie
als ouders om een indruk te krijgen van hoe het is gegaan in de school.
Luizen pluizen
Na de vakantie staat er weer een luizen-pluis-moment gepland. Dit zal deze keer buiten plaatsvinden, waarbij de
ouders die de haren checken, allemaal een mondkapje dragen.
Jumbo Sparen Actie
Als school doen wij mee met de Jumbo-Sparen-Met-Elkaar actie! Dit om te sparen
voor nieuw buitenspeelgoed voor de kinderen op het schoolplein. De eerste MEGA
stapel bonnen is al binnen!
Dank jullie wel! Ook voor deze mooie foto! →
Vanaf woensdag 30 september kunnen jullie bij Jumbo Uithuizen gaan sparen voor
onze school. Een spaarpunt kan op een paar manieren aan onze school worden
toegekend:
1. Het punt kan worden ingevoerd via www.jumbosparenmetelkaar.nl.
2. Het punt kan gedoneerd worden in de display van onze school in de winkel óf in de
display op school.
Dus mochten jullie daar toevallig boodschappen doen, dan ontvangen wij graag het
bonnetje
Sint Maarten (herhaling)
Sint Maarten zal er dit jaar een beetje anders uit zien dan in eerdere jaren. We gaan op school gezamenlijk een
lampion maken. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 kunnen zich allemaal ‘inschrijven’ voor de lampion die ze het
mooiste vinden. Verdeeld door de school gaan de leerlingen hier mee aan de slag op drie middagen.
Op 11 november zullen er gezamenlijk, met de hele school, liedjes gezongen worden en kunnen de leerlingen de
lampions van elkaar bekijken. De OR zal op deze dag zorgen voor een kleinigheidje.
Door middel van een filmpje die we tegen die tijd zullen delen, nemen we jullie mee in de viering.
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 29 oktober.

