Nieuwsflits

19 februari 2021

Agenda
Vrijdag 19 februari
Zaterdag 20 februari
Zaterdag 20 februari t/m 28 februari
Maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart
Donderdag 4 maart
Maandag 8 maart

Rapporten / Portfolio’s mee naar huis groep 3 t/m 8
Oud papier inzameling @ Voetbalparkeerplaats
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
Clinic FC Groningen - Groep 5 t/m 8
MR vergadering

Santa Run
Wát een grote opbrengst voor de Voedselbank Het Hogeland!

€1763,70
In de eerste plaats willen we álle kinderen bedanken voor hun inzet! Maar óók alle ouders, grootouders, familie, buren,
dorpsgenoten en noem maar op voor het sponsoren! Zonder jullie was het nooit zo’n groot succes geworden.
Twee ouders van de OR én kinderen gaan het geld op een gepaste manier binnenkort overhandigen aan de Voedselbank.
Luizencontrole
Zouden jullie zelf alert willen zijn op hoofdluis? Momenteel vindt er op school geen controle / check plaats.
Oud papier
Morgen kan er weer oud papier worden ingeleverd tussen 9.00 uur en 12.00 uur op de parkeerplaats van de voetbalvelden.
Tevens willen wij alle ouders en kinderen hartelijk bedanken voor het verspreiden van de flyers huis aan huis, zodat alle
dorpsgenoten weten wanneer de ophaaldata zijn dit kalenderjaar voor onze school.
Jumbo actie
Eind 2020 hebben wij van de Jumbo Uithuizen een waarde cheque ontvangen van de ‘sparen met elkaar’ actie. Hierbij is er
€534,- bij elkaar gespaard voor onze school. Deze week heeft de leerlingenraad, samen met de cheque-ophalers, heel veel
buitenspeelgoed uitgezocht voor dit bedrag. Op deze manier zijn het allemaal spullen geworden die de kinderen écht
aanspreken. We hopen dat het nieuwe speelgoed gauw binnen komt, zodat er buiten mee gespeeld kan worden in de pauze!
Gymzaal
Van 1 tot en met 19 maart worden er werkzaamheden uitgevoerd door de gemeente in de grote gymzaal. Dit houdt in dat wij
helaas niet binnen mogen/kunnen gymmen. Wanneer het weer het toe laat, zal er buiten gesport worden tijdens de gym uren.
Dit zal op het kunstgrasveld zijn of op het schoolplein met onze vakleerkracht, Juf Monique. Zouden jullie hier rekening mee
willen houden m.b.t. schoeisel en kleding? De gymlessen zijn op woensdag en donderdag.
Portfolio en oudergesprekken (herhaling)
Vandaag 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.

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

