Nieuwsflits

29 oktober 2020

Agenda
Dinsdag 3 november
Woensdag 4 november
Vrijdag 6 november
Dinsdag 10 november
Woensdag 11 november
Vrijdag 13 november
Dinsdag 17 november
Dinsdag 17 november
Woensdag 18 november
Vrijdag 20 november
Maandag 23 november t/m 27 november
Maandag 30 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 4 december

Groep 1 t/m 4 naar de KunstKerk
Nationaal schoolontbijt
Groep 5 t/m 8 naar de KunstKerk
Groep 1 t/m 4 naar de KunstKerk
Sint Maarten + Viering
Groep 5 t/m 8 naar de KunstKerk
Groep 1 t/m 4 naar de KunstKerk
Zakelijke ouderavond
Groep 1-2 voorstelling Hunsingo + CBS de Rank
Groep 5 t/m 8 naar de KunstKerk
Voortgangsgesprekken (zonder rapport)
MR vergadering
Sinterklaasviering
School om 12.00 uur uit i.v.m Sinterklaas

Corona
Na de herfstvakantie is het rustig binnen en rondom de school met betrekking tot het Corona virus. Hier zijn wij heel
blij om! We blijven de ontwikkelingen rondom het virus én de regelgeving goed in de gaten houden.
Wel willen we aan jullie vragen om het aan ons kenbaar te maken wanneer iemand van jullie (als ouders) besmet is
met het virus, om alles goed te kunnen blijven monitoren.
MR en OR vergadering
De MR en de OR van onze school gaan helemaal mee in het digitaal vergaderen in Corona
tijd. Op maandag 19 oktober is er in de MR gesproken over het jaarverslag, Corona, de
nieuwbouw, GMR zaken, de evaluatie van de E-toetsen, het OR reglement, Sinterklaas en
zijn pieten en de zakelijke ouderavond.
Nieuwbouw
Het is al een poosje ‘stil’ rondom de nieuwbouw van onze school. Dit houdt niet in dat het ook écht stil staat. Op de
achtergrond is de architect druk bezig met tekenen en de indeling van het nieuwe gebouw. De architecten luisteren
goed naar ons als schoolteams, en verwerken wat wij aangeven in de indeling. We zitten momenteel in de
‘voorlopige ontwerp fase’. Helaas kunnen we nog geen beelden met jullie delen, maar dit zal niet lang meer op zich
laten wachten. In een later stadium zullen ook de kinderen een rol krijgen in het geheel.
Ventilatie
Nu het buiten steeds een beetje kouder wordt, en de ramen open staan voor de ventilatie, wordt het binnen soms
ook kouder. Mochten jullie merken dat jullie kinderen regelmatig koud zijn op school, dan willen we adviseren om
een vest of iets anders warms mee te geven naar school.
Oud papier 1.0
Zoals misschien wel bekend, dalen de prijzen van het oud papier al een aantal jaren fors. Dit houdt voor de OR in dat
er steeds minder ‘opbrengst’ is uit het oud papier. De gemeente werkt met een zogeheten ‘garantieprijs’, waarbij we
per ton papier, altijd een bepaald bedrag krijgen. Echter was dit vastgesteld tot en met 2020, en moest hier opnieuw
naar gekeken worden. Er is een kans dat de garantieprijs helemaal komt te vervallen. Echter is het dan niet meer
aantrekkelijk voor scholen en verenigingen om oud papier in te zamelen.

Gisteren is er in de gemeente gesproken over een (tijdelijke) regeling voor het jaar 2021. En hier kunnen we gelukkig
positief over zijn. We zullen wel wat ‘in moeten leveren’ en krijgen niet meer zo veel als dit jaar. Het besluit is nog
niet volledig genomen, maar zoals het nu lijkt blijft het lonen om acht keer per jaar oud papier op te halen in het
dorp! Goed nieuws dus!
Oud papier 2.0
Een foutje van Virol in de planning leverde afgelopen zaterdag deze beelden op!
Wát een hoop oud papier! Een grote DANKJEWEL voor alle inzet van iedereen!

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. We
hebben al heel veel punten gespaard als school! Kijk maar eens →
Het gaat er niet om dat we ‘winnen’ qua puntenaantal. We krijgen straks een
budget van de Jumbo voor iedere gespaarde punt. In totaal wordt er in de
regio €9000,- verdeeld.
Bij Jumbo Uithuizen kunnen jullie 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

Weerbaarheidstraining
In 2021 hoopt ‘mensenwerk Hogeland’ weer los te gaan met nieuwe weerbaarheidstrainingen. Ouders kunnen
kinderen opgeven via het mailadres: weerbaarheid@mensenwerkhogeland.nl
Maandag → Sterke Kinderen (9-12 jaar) in Uithuizen → Start 1 februari
Dinsdag → Tim en Flapoor (6-8 jaar) in Bedum → Start 2 februari
Woensdag → Sterke Kinderen (9-12 jaar) in Leens → Start 13 januari
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 12 november.

