Nieuwsflits

26 november 2020

Agenda
Maandag 30 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 4 december
Dinsdag 8 december
Zaterdag 12 december
Donderdag 17 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Zaterdag 19 december t/m 3 januari
Maandag 4 januari

MR vergadering
Sinterklaasviering
School om 12.00 uur uit i.v.m Sinterklaas
OR vergadering
Oud papier
Kerstviering
School om 12.00 uur uit
School om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Proosten op het nieuwe jaar met leerlingen

Sinterklaas
Volgende week vrijdag is het feest op school! De OR én de leerkrachten zijn hier al druk mee in de
weer. Sinterklaas heeft laten weten graag bij ons op school te komen dit jaar, ondanks alle
maatregelen. Op deze dag mogen de kinderen, net als anders, vanaf 8.15 uur de school in komen.
Het feest zal dit jaar plaatsvinden ín de school.
Aanstaande dinsdag mogen de kinderen op school hun schoen zetten. Voor de kinderen van
groep 3 t/m 8 wordt de schoen ‘geregeld’. De kinderen van groep 1 en 2 mogen een schoentje
meenemen naar school.
Jumbo Sparen
De actie van Jumbo Sparen is onlangs afgerond. En wat hebben we een hoop kaartjes binnen gekregen voor onze
school! Fantastisch! Op woensdag 2 december is de ‘uitreiking’. Voor het geld dat bij elkaar gespaard is, mogen we
allemaal mooie spullen voor de kinderen uitzoeken voor tijdens het buiten spelen. Hier willen we de leerlingenraad
graag in betrekken. Volgende week zullen we bekend maken wat de opbrengst is.
Corona protocol onderwijs
Het Corona protocol voor het onderwijs wordt regelmatig ge-update. De nieuwste versie staat op de website van
onze school.
GGD
Onze jeugdverpleegkundige Susanne Groenweg wordt wegens gezondheidsredenen vervangen. 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: Juf Miranda → m.tholen@lauwerseneems.nl
Groep 3/4: Juf Lize → l.lange@lauwerseneems.nl
Groep 5/6: Juf Tineke → t.raangs@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 3 december.

