Nieuwsflits

2 oktober 2020

Agenda
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

Margedag, alle leerlingen vrij
Afsluiting Project / Kinderboekenweek
Herfstvakantie!
Start na de vakantie
MR vergadering
Groep 1/2: Voorstelling ‘Paolo de zebratemmer’ (verkeer)
OR vergadering

Afscheid leerlingen groep 7
Deze week heeft groep 7/8 afscheid genomen van twee leerlingen. Meerle en Daaf vertrekken beide naar naar een
andere basisschool. De klas neemt vandaag afscheid van Meerle. Volgende week wordt er afscheid genomen van
Daaf. We wensen beide veel plezier, geluk en succes op de nieuwe scholen!
Nieuwe leerling groep 1
Komende week zal er ook een nieuwe leerling bij ons op school starten. Dani zal volgende week starten in groep 1-2,
bij juf Miranda. Hij is al even in de klas geweest om te wennen. Welkom bij ons op school Dani! Veel plezier gewenst!
Kinderboekenweek /Project
Deze week is de kinderboekenweek (en aansluitend ons project) gestart. Het thema van dit jaar is: En toen … ? Door
de hele school heen gaan we hele stukken terug in de tijd! Afgelopen maandag hebben de kinderen gezamenlijk
gedanst op de muziek van Kinderen voor Kinderen.
Doordat het momenteel niet mogelijk is om iets groots in de school te organiseren, neemt het team van
leerkrachten jullie volgende week mee ‘door de school’ om een indruk te krijgen van wat er allemaal gedaan is.
Kinderpostzegels
Groep 7/8 is druk geweest met het verkopen van kinderpostzegels! We hebben al
veel positieve berichten gekregen en er is een hoop verkocht. Op de website
https://www.kinderpostzegels.nl/ is meer informatie te vinden over het gekoppelde
goede doel. Binnenkort zullen we met jullie delen hoeveel onze leerlingen verkocht
hebben dit schooljaar!
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
Gymnastiek
Wij merken dat er regelmatig leerlingen zijn die hun gymkleren vergeten op woensdag en donderdag. Wanneer
leerlingen van groep 3 en 4 hun gymkleren niet mee hebben, dan gymmen ze mee in hun ondergoed, net als in
groep 1 en 2. Vanaf groep 5 doen leerlingen die hun kleren zijn vergeten niet mee met de les.
Trakteren
Het trakteren mag/kan vanaf heden weer op de manier zoals we dat gewend waren.

Digitale geletterdheid
Op school zijn we eind vorig schooljaar begonnen met het lesgeven in ‘digitale geletterdheid’. Dit doen we met
behulp van een platform van ‘Basicly’. We worden hier als school in begeleid door een ‘Buddy’, een medewerker van
Basicly. Het onderwijs in digitale geletterdheid gaat bijvoorbeeld over het leren werken met mappen op de
computer, het werken met Word, hoe werk je veilig online, programmeren, hoe werken zoekmachines en wat is
betrouwbare informatie. We werken hierover van groep 1 tot en met 8.
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.
Hoe werkt de actie?
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
Fruitdagen
Wij zijn ingeloot 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. Wanneer dit start wordt later bekend.
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.
Sint Maarten
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 8 oktober.

