Nieuwsflits

5 februari 2021

Dag allemaal,
De scholen mogen weer open! Op maandag 8 februari ontvangen wij alle leerlingen graag weer fysiek op school. We kijken
ernaar uit om alle kinderen weer te verwelkomen, maar ergens is het ook wel een beetje spannend.
We hebben vanuit de overheid richtlijnen meegekregen met betrekking tot de opening van de school. In overleg met elkaar als
team (en de MR), passend bij de situatie van ónze school, hebben we maatwerk toegepast met betrekking tot de richtlijnen.
Door middel van deze brief willen we jullie als ouders/verzorgers op de hoogte stellen van de mitsen en maren..
Willen jullie aan de volgende zaken denken?
Alle boeken en schriften weer mee naar school op maandag 8 februari (werkbladen groep 1-2 niet).
Mochten jullie een device geleend hebben van school, deze ook graag weer meenemen.
Zouden jullie ook het opgehaalde geld van de ‘Santa Run’ mee willen geven?
Leerlingen naar school brengen:
De school is open vanaf 8.15 uur. Om 8.30 uur verwachten we alle leerlingen in de school. Dit zorg voor een geleidelijke
stroom van ouders en kinderen bij de start van de dag.
Ouders mogen helaas niet op het schoolplein komen. Net als vóór de lockdown: Afscheid nemen op de
parkeerplaats/bij de fietsenstalling voor de groepen 3 t/m 8. De emotionele veiligheidsbeleving van leerlingen staat
altijd voorop. Als er moeite is met afscheid nemen, vragen we andere ouders om begrip dat er een uitzondering wordt
gemaakt voor deze ouders.
Denk aan de looproute: links van de parkeerplaats is de ingang, rechts is de uitgang.
Ouders van de kleuters mogen bij het brengen meelopen naar de ‘nooduitgang’ van de groep. Denk hierbij wel aan de
1,5 meter afstand.
Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.
Alle leerlingen gebruiken hun eigen ingang. Bij binnenkomst wast iedereen zijn handen, net als voor de lockdown.
Leerlingen ophalen van school:
De eindtijd voor de kleuters is vanaf maandag (tijdelijk) om 13.55 uur. Hiermee hopen we de stroom van ouders iets te
spreiden. Mochten er broertjes/zusjes in een hogere groep zitten, dan kan er uiteraard gewacht worden.
Er wordt gevraagd om bij het brengen/halen buiten mondneusmaskers te dragen als ouder/verzorger. In de buitenlucht
het besmettingsgevaar kleiner dan binnen. Het is ieders eigen keuze om het advies van de Rijksoverheid bij halen en
brengen al dan niet op te volgen.
De schooldag:
De pauzes zullen gespreid plaatsvinden. Alle groepen gaan los van elkaar naar buiten. Leerlingen spelen op het voor- óf
achterplein.
De klaslokalen worden optimaal benut wat betreft ruimte. Leerlingen zitten veelal met zijn tweeën of drieën bij elkaar,
op vaste plekken.
Leerlingen van groep 7/8 mógen een mondkapje dragen. Omdat onze school vrij groot is en ruim is opgezet, schatten
wij in dat er voldoende afstand gehouden kan worden en een mondkapje niet perse nodig is.
Wanneer er iemand jarig is mag er getrakteerd worden. Wel graag fabrieksmatig voorverpakte traktaties. Tevens het
verzoek om even contact met de leerkracht te zoeken over wanneer.
Gezondheid:
Binnenkort zal er opnieuw een ‘beslisboom’ worden opgesteld. Het kan zijn dat onderstaande maatregelen nog zullen
wijzigen.
Leerlingen mogen WEL naar school bij: verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), als
ze af en toe hoesten, met astma of hooikoorts zónder koorts of benauwdheid.
Leerlingen blijven thuis als: een leerling naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest, een huisgenoot besmet is met corona of last heeft van moeilijk ademen/benauwdheid en/of
koorts heeft boven 38°C.
Wanneer er een leerling in de klas besmet blijkt te zijn met COVID-19, moet in principe de gehele klas voor minimaal vijf
dagen in quarantaine. Dit zal altijd in overleg gaan met de GGD / het RIVM.

Volwassenen en externen in de school
Alleen voor noodzakelijke werkzaamheden en contacten zullen volwassenen buiten het personeel het gebouw betreden. Ouders
en externen dragen een mondkapje in het gebouw totdat zij op de plek zitten waar ze moeten zijn. Bij het binnenkomen worden
de handen gedesinfecteerd.
-

De lessen HVO/GVO én muziek starten we voor de voorjaarsvakantie nog niet op. We wachten de ontwikkelingen af.
Voor de gymnastieklessen geldt hetzelfde. De gymzalen mogen nog niet gebruikt worden. Daarnaast werkt juf Monique
op meerdere scholen, waardoor de kans op verspreiding groter is.
Met stagiaires maken we aparte afspraken. Als zij wel komen, gelden voor hen uiteraard dezelfde afspraken als voor de
leerkrachten.

Hygiene:
De basisregels blijven gelden: geen handen geven, niezen en hoesten in de elleboog en handen wassen. Daar blijven we actief
aandacht voor houden. De ‘anderhalvemeter-regel’ is voor kinderen minder van belang. Als leerkrachten proberen we zoveel
mogelijk afstand te houden. Dit is in een aantal situaties overigens best lastig en kunnen we niet altijd waarmaken. Daarnaast
zullen we goed blijven ventileren en CO2 metingen uitvoeren. Met betrekking tot de toiletten zijn er in de onderbouw aparte
toiletten voor iedere klas. In de bovenbouw mag er maximaal één leerling in de toiletruimte zijn. Dit wordt maandag met de
leerlingen besproken.
BSO
De basisscholen gaan weer open, de BSO moet nog dicht blijven. Voor de kinderen van de noodopvang (voor ouders met
cruciale beroepen) is de BSO toegankelijk. Neem hiervoor contact op met Kind H.
Meer informatie:
-

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-primair-onderwijs/2021/nieuwsflitsprimair-onderwijs-3-februari
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf

Wij hopen dat de kinderen zo ‘normaal’ mogelijk kunnen starten maandag en zullen veel oog hebben voor hun plezier en
zorgen. Met kinderen kun je niet doen alsof er niets aan de hand is, maar we kunnen het wel zo licht mogelijk voor ze maken.
Daar zullen we ons voor inzetten. We hopen van harte alle kinderen weer te zien maandag en dat jullie als ouders/verzorgers ze
met deze maatregelen met een gerust hart bij ons brengen.
Hartelijke groet,
Mede namens het team en in samenspraak met de MR,
Ilona Smalbil
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 → VERVALT!
OR vergadering
Rapporten / Portfolio’s mee naar huis groep 3 t/m 8
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken groep 8
(de rest van de groepen onder voorbehoud)

Margemiddag
Op donderdag 11 februari staat er een margemiddag gepland. Deze komt te vervallen. Wij willen in de eerste lesweek weer zo
veel mogelijk structuur bieden aan de kinderen en kiezen ervoor om ook op donderdag de hele dag naar school te gaan. De
schooldag zal dus ‘gewoon’ tot 14.00 uur zijn.
Subsidie ‘Hulp voor de klas’
Als school hebben wij een subsidie aangevraagd: ‘Hulp voor de klas’. Tot aan de zomervakantie mogen wij vier uren in de week
een extra leerkracht inzetten op school. We spreken momenteel met het team over het hoe en het wat.

Juf Elise
Wij verwelkomen volgende week een nieuwe juf op school in groep 5/6. Haar naam is juf Elise en zij zal juf
Anna gaan vervangen op de dinsdagen. Tevens zal zij extra worden ingezet voor de subsidie.
Tot aan nu heeft meester Tonnie de vervanging van juf Anna gedaan in groep 5/6. Omdat hij een ‘invaller’ is,
is het niet de bedoeling dat hij langdurig (langer dan drie maanden) op één plek wordt ingezet. Invallers zijn
beschikbaar om (onverwachtse) afwezigheid op te vangen. Deze invalpool willen we graag ‘goed gevuld’
houden, zodat er bij afwezigheid invallers beschikbaar zijn.
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?
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 juf Elise → e.vos@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl

