Nieuwsflits

22 januari 2021

Dag allemaal,
Inmiddels weten we meer over de lockdown. Het is voor nu verlengd tot en met ten minste 7 februari. Wij hadden graag alle
kinderen weer op school willen ontvangen, maar dat is nog niet mogelijk.
We zien dat iedereen heel hard werkt en goed zijn best doet. Complimenten voor al deze inzet! Ook complimenten aan alle
ouders, want we weten dat er ook veel van jullie gevraagd wordt. Iedereen doet zijn uiterste best om alles zo optimaal mogelijk
te regelen. Laten we vooropstellen dat afstandsonderwijs niet kan tippen aan onderwijs op school, maar de leerkrachten doen,
samen met jullie, hun uiterste best dit zo goed mogelijk vorm te geven. We zijn blij dat jullie samen met ons helpen het onderwijs
zo goed mogelijk door te laten gaan.
Ophalen van thuiswerk
Zoals het nu lijkt zullen we op vrijdag 29 januari weer een ophaalmoment organiseren, tussen 11.00 uur en 13.00 uur. Voor
welke groepen dit geldt, volgt volgende week.
Noodopvang
De afgelopen week hebben we gemiddeld tussen de 5 en 11 kinderen per dag opgevangen. Dit gaat om kinderen waarvan één van
beide ouders een vitaal beroep heeft. Daarnaast is er nog een aantal kinderen, waarvan in overleg tussen school en ouders, is
besloten die (deels) naar school te laten gaan.
De opvang wordt momenteel gedaan door ons als team. Samen zorgen we ervoor dat we de
noodopvang verzorgen én afstandsonderwijs geven. Er zijn een aantal dagen waarop het niet lukt om dit
tegelijk te doen. Daarom geldt ook voor de komende weken:
Dinsdag: Groep 3-4 van juf Lize heeft geen online les.
Woensdag: Groep 7-8 van juf Hanna heeft geen online les.
Vrijdag: Groep 0-1-2 en groep 5-6 van juf Miranda en juf Tineke hebben geen online les.

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

Margemiddag, school om 12.00 uur uit
OR vergadering
Rapporten / Portfolio’s mee naar huis
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken (onder voorbehoud)

Ouderbijdrage
Bericht vanuit OR penningmeester: Marloes Brouwer
De vaste vrijwillige ouderbijdrage is op onze school € 15,00 per kind per schooljaar. Deze vrijwillige bijdrage wordt
met name gebruikt voor het vieren van verschillende feesten zoals: Sinterklaas, Kerst en de laatste schooldag.
Wilt u dat bedrag overmaken op rekeningnummer NL26 RABO 0337 2013 66 ten name van: Schoolbestuur
Lauwers en Eems o.v.v. naam van de leerling(en) en groep(en).
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is besproken met en goedgekeurd door de ouderraad en de MR.
Mocht de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage problemen geven, doordat u een laag inkomen hebt, dan kunt u
contact opnemen met stichting Leergeld.
Let op!
- Normaal gesproken worden de ouderbijdrage en het schoolreisgeld op hetzelfde moment betaald. In verband met
corona en alle onzekerheden die daarbij horen, houden we het in eerste instantie bij de ouderbijdrage.
- Sommige ouders maakten tot voorheen gebruik van de automatische incasso. Gezien het weinige aantal ouders dat

hier gebruik van maakt versus het werk wat je ervan hebt, zien we hier van af. Zou u vanaf dit schooljaar weer zelf
uw bijdrage willen overmaken?
Papiercontainer bij de school
Sinds begin september staat er helaas geen papiercontainer meer bij de school. Dit omdat we het niet bemenst
krijgen. Zijn er ouders die het leuk vinden om hier alsnog iets in te betekenen? Dan graag een berichtje sturen aan
Bas Hoogkamp: bashoogkamp3@hotmail.com. Wie weet lukt het dan om alsnog weer een container te plaatsen.
Oud papier 2021
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@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl

