Nieuwsflits

12 februari 2021

Hallo allemaal,
De eerste week na de lockdown zit er weer bijna op. En wat vinden we het fijn dat we met zijn allen weer in de school kunnen
zijn! Wij merken dat onze leerlingen ontzettend flexibel zijn, en dat ze heel goed omgaan met de ‘aanpassingen’ die er zijn in de
school. We zijn hartstikke trots op iedereen!
Agenda
Dinsdag 16 februari
Vrijdag 19 februari
Zaterdag 20 februari t/m 28 februari
Maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart
Maandag 1 maart

OR vergadering
Rapporten / Portfolio’s mee naar huis groep 3 t/m 8
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
MR vergadering

Nieuwe leerlingen, maar ook afscheid nemen..
De afgelopen week zijn Hannah en Evan eindelijk écht bij ons op school begonnen in groep 1 en groep 2. We zijn blij dat zij
eindelijk hun klasgenootjes in het echt hebben kunnen ontmoeten! Veel plezier bij ons op school!
Deze week moesten we helaas ook afscheid nemen van twee van onze leerlingen. Jesslyn (groep 4) en
Danny (groep 8) gaan namelijk emigreren naar Canada! Een grote stap, maar wel heel leuk. Donderdag
hebben we afscheid van hen genomen, op gepaste afstand, op het plein. We wensen jullie onwijs veel
plezier in Canada, in jullie nieuwe huis én uiteindelijk op jullie nieuwe school! Toi toi toi!
Santa Run
Voor de Kerstvakantie hebben de kinderen onwijs veel rondjes gerend om ons schoolgebouw: de Santa Run! Het was een enorm
succes! Veel kinderen hebben hun formulier met opgehaald geld voor ‘Voedselbank Het Hogeland’ al ingeleverd. Nog niet
iedereen heeft dit gedaan. Komende week is de laatste week dat dit kan. Daarna zullen we bekend maken wat de opbrengst is
en het tevens overhandigen aan de voedselbank. Simone (moeder van Miles en Olivia) en Laura (moeder van Lana) zullen hier
namens de OR voor zorgen.
Juf Anna
Deze week is juf Anna op school gestart met re-integreren. We zijn onwijs blij dat ze langzaamaan steeds weer wat vaker op
school zal zijn. Ze neemt niet gelijk de groepen weer over, maar zal zich eerst richten op andere zaken binnen de school.
Portfolio en oudergesprekken
Volgende week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun portfolio mee naar huis. Hierin zullen jullie zien dat het grootste deel
is ingevuld, maar niet alles. Dit heeft te maken met de lockdown, waardoor een aantal zaken niet ‘getoetst’ konden worden.
Naar aanleiding van de rapporten vinden er in de week van 1 t/m 5 maart portfoliogesprekken plaats. We zullen dit veelal
telefonisch doen, mits de leerkracht (ná het digitaal intekenen) aangeeft het graag fysiek te plannen. De gesprekken met de
leerlingen en ouders van groep 8 zullen sowieso fysiek zijn, in verband met het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs.
Het inteken voor de portfoliogesprekken kan vanaf maandag 15 februari, in de namiddag. Ook bij de kleuters in groep 1 en 2
zullen oudergesprekken plaatsvinden, maar dan zonder portfolio.
COVID - 19: Belangrijkste afspraken (herhaling)
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.
De eindtijd voor de kleuters is vanaf maandag (tijdelijk) om 13.55 uur.
Er wordt vanuit het RIVM gevraagd om bij het brengen/halen buiten mondneusmaskers te dragen als ouder/verzorger.
Leerlingen blijven thuis bij: verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), maar niet als
ze af en toe hoesten, met astma of hooikoorts zónder koorts of benauwdheid. Ook bij koorts, benauwdheid en/of
(meer dan incidenteel) hoesten, een huisgenoot besmet is met corona of last heeft van moeilijk ademen/benauwdheid

-

en/of koorts heeft boven 38°C. Gebruik de beslisboom bij twijfel:
https://www.janseniusdevries.nl/pagina/243314/Nieuwsflits
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.

Vanuit de gemeente Het Hogeland
Bespaar energie én geld met een superleuk spel

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel
lampen branden er in huis?’
Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel
Junior Energiecoach.
Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties
ontdekken kinderen en ouders via dit spel waar ze energie
kunnen besparen.
De gemeente daagt gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is gratis!
De volgende ronde start op 27 februari. Doe je mee?
Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk op de website van Junior Energiecoach
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

