Nieuwsflits

5 maart 2021

Agenda
Maandag 8 maart
Dinsdag 16 maart
Dinsdag 30 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april

MR vergadering
OR vergadering
Veilig Verkeer Nederland: Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8
Paasviering
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Pasen, alle leerlingen vrij
Margedag, alle leerlingen vrij

Anderhalve meter afstand
Wij zien dat het erg goed gaat met het houden van de 1,5 meter afstand bij het brengen van de leerlingen. Echter zien we dat
het rondom 14.00 uur moeilijker is. Graag willen wij jullie verzoeken om tijdens de ophaalmomenten ook 1,5 meter afstand te
houden van elkaar en (eventueel) een neusmondmasker te dragen. Jullie kunnen eventueel op de parkeerplaats komen staan,
bijvoorbeeld op de plek waar de papiercontainer eerst stond, waardoor afstand houden makkelijker is.
Gymlessen en 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.
FC Groningen scholentour
Donderdagmiddag hadden groep 5/6 en groep 7/8 een clinic in het kader van de FC Groningen scholentour, om kinderen
enthousiast te maken voor bewegen en voor voetbal natuurlijk. Van twee trainers kregen de kinderen verschillende leuke
oefenvormen, waar ieder op zijn eigen niveau aan mee kon doen. Iedereen was enthousiast en fanatiek , de trainers waren erg
te spreken over de inzet van de kinderen. Na afloop kreeg alle kinderen een certificaat en een goodybag en voor de klas was er
een FC Groningen voetbal, zodat er op school nog weer verder kan worden geoefend.
Cito toetsen
Vanaf volgende week zullen er Cito toetsen worden afgenomen in de school. Deze toetsen laten zien waar onze leerlingen staan
in hun ontwikkeling. Tevens kunnen we zien wie wat wel en niet heeft opgepakt tijdens het thuiswerken. Door deze toetsen
nauwkeurig te analyseren gaan we kijken waar individueel hiaten zitten, zodat we hier op in kunnen spelen in het dagelijks
onderwijs.
Nieuwbouw
Ondanks dat we niet veel nieuws hebben rondom de nieuwbouw, is er wel een hoop gaande. Het definitieve ontwerp (DO) van
het gebouw hoopt men op korte termijn af te ronden. Daarmee gaan we langzaamaan een volgende fase in: naar het technisch
ontwerp (TO). Je moet je voorstellen dat de grote lijnen van het gebouw staan en we steeds verder in een trechter komen.
De architecten hebben aangegeven binnenkort voor de kinderen een filmpje te maken van de nieuwe school. De architecten
zullen er dingen bij vertellen. De kinderen kunnen dan aangeven wat ze er van vinden en wat zij graag zouden zien in de school.
Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen een belangrijke rol. Om u als
ouders te helpen een goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel.
Spelend in gesprek over media met Mediamatties
Kinderen vinden het ingewikkeld om met hun ouders over gamen en social media te praten. Dat blijkt uit
een recente analyse van YoungCrowds, een enquête onder schoolkinderen van groep zeven en acht. Om dit
te bevorderen is er 16 februari 2021 een quiz gelanceerd door Netwerk Mediawijsheid, Alliantie Digitaal
Samenleven en VodafoneZiggo.
(Bron: https://www.mediawijzer.net/maak-mediagebruik-kind-bespreekbaar/)

Met Mediamatties kunt u als ouder het gesprek openen over social mediagebruik. Deze quiz is ontwikkeld en bedoeld voor
kinderen van 10 tot en met 12 jaar.
Door tegelijkertijd samen te spelen op ieder een eigen scherm, krijgen kind en ouder in 20 minuten via creatieve vragen een
kijkje in elkaars online wereld èn inzicht in elkaars mediagebruik: https://mediamatties.nl/onboarding/intro/
Inschrijfformulier
Op bestuursniveau wordt er al weer hard gewerkt aan het nieuwe schooljaar. Graag zouden wij dan ook een zo compleet
mogelijk overzicht hebben van welke leerlingen er op (korte) termijn bij ons op school komen, zodat we daar rekening mee
kunnen houden. Mochten er nog broertjes of zusjes zijn die in 2021 vier jaar worden, dan mag je alvast een inschrijfformulier op
komen halen.
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 starten we nog niet op.
Marktplaats Jansenius
Op dit moment hebben wij als school een relatief groot gebouw tot onze beschikking. In de afgelopen 60 (!!) jaar is hier dan ook
een hoop in verzameld. Omdat wij over (ongeveer) anderhalf jaar gaan verhuizen naar een nieuw (en kleiner) gebouw, zijn we zo
nu en dan wat aan het opruimen. Daarom deze nieuwe rubriek: Marktplaats Jansenius!
Hier volgen vanaf nu geregeld foto’s met items die wij ‘verkopen’. We delen dit met jullie als ouders, zodat jullie eerst kunnen
kijken of er iets moois voor jullie tussen zit.
Mochten er populaire items zijn: de eerste die mailt met belangstelling mag het komen ophalen. Met het geld dat we hiermee
ophalen willen we de nieuwe school extra gezellig aankleden. Vanuit het bestuur zullen we voorzien worden van nieuw
meubilair.

Oud papier 2021
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

