Nieuwsflits

8 januari 2021

Agenda
Donderdag 14 januari
Maandag 18 januari
Donderdag 11 februari
Dinsdag 16 februari
Vrijdag 19 februari
Zaterdag 20 februari t/m 28 februari
Maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart

Margedag, alle leerlingen vrij → VERVALT
MR vergadering
Margemiddag, school om 12.00 uur uit
OR vergadering
Rapporten / Portfolio’s mee naar huis
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken

Margedag donderdag 14 januari
De margedag die gepland staat op donderdag 14 januari zal komen te vervallen. De leerkrachten hebben hier in de
weekplanning voor de leerlingen al rekening mee gehouden. Dit houdt daarnaast in dat de leerkrachten op deze dag,
net als op de andere dagen, online de lessen zullen verzorgen én bereikbaar zijn tussen 10.00 uur en 14.00 uur. We
vinden het belangrijk dat er in deze uitzonderlijke situatie continuïteit geboden wordt voor de leerlingen.
Nieuwe leerlingen
Na de Kerstvakantie start het schooljaar voor alle leerlingen anders dan anders. Voor twee
leerlingen is het extra bijzonder! Hanna en Evan zijn namelijk op 4 januari gestart bij ons op
school. Hanna start in groep 1 en Evan start in groep 2. We wensen jullie veel plezier bij ons op
school en hopen dat jullie gauw al jullie klasgenootjes mogen leren kennen!
Oud papier
Op zaterdag 16 januari staat het ophalen van het oud papier gepland. Omdat we COVID-19 nog niet achter ons
hebben kunnen laten, zal er geen papier worden opgehaald, maar kan het gebracht worden naar de parkeerplaats
bij de voetbalvelden. Op zaterdag 16 januari, tussen 9.00 uur en 12.00 uur staan er ouders klaar om het in ontvangst
te nemen.
Wij verzamelen als school het oud papier uit het dorp om extra dingen te kunnen doen op school, die georganiseerd
worden door het team en de ouderraad. Tevens kunnen we door het inzamelen, de vrijwillige ouderbijdrage en het
schoolreisgeld, laag houden.
Santa Run
In de laatste schoolweek voor de Kerstvakantie hebben we met elkaar de Santa Run gelopen. De leerlingen waren
razend enthousiast en hebben ONWIJS veel geld opgehaald voor Stichting Voedselbank Het Hogeland! Van iets meer
dan de helft van de leerlingen hebben we het sponsorgeld binnen gekregen. Na deze lockdown hopen we dit van
iedereen te ontvangen en kunnen we het totaal opgehaalde bedrag bekend maken.
Oud papier 2021
De nieuwe data zijn bekend voor het ophalen van het oud papier in 2021:
16 januari
20 februari
10 april
5 juni
18 september
30 oktober
11 december

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 Op dinsdag meester Tonnie → t.meijer@lauwereneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl

