Nieuwsflits

19 maart 2021

Agenda
Dinsdag 30 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april
Vrijdag 9 april
Zaterdag 10 april
Maandag 12 april
Dinsdag 13 april

Veilig Verkeer Nederland: Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8
Paasviering
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Pasen, alle leerlingen vrij
Margedag, alle leerlingen vrij
Kunstkerk groep 3 t/m 8 (onder voorbehoud)
Oud papier
MR vergadering
OR vergadering

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). Dit is het rekeningnummer van de OR.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is besproken met en goedgekeurd door de ouderraad en de MR. Mocht de betaling
van de vrijwillige bijdrage 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?
Nieuwe leerling!
Deze week is Lieke nieuw bij ons op school gekomen. Zij is gestart in de kleutergroep bij juf
Miranda. Van harte welkom bij ons op school Lieke. We wensen je een fijne tijd 😊

Donatie aan de voedselbank
Het geld van de inzamelingsactie voor de voedselbank (Santa Run) is overhandigd aan
Voedselbank Het Hogeland te Winsum! Alle groepen hebben van hen een bedankje gekregen
voor de GROTE inzet. Ze zijn er ontzettend blij mee en zijn trots op de kinderen van onze school.
Het eerder bekend gemaakte bedrag is anders dan op de cheque te zien is. Er kwamen namelijk
nog meer envelopjes binnen!

Gymlessen en gymzaal
Vanaf komende week zijn de gymlessen weer in de gymzaal. Zouden jullie hier weer rekening mee willen houden qua kleding?
Tableau kunstenaar van der Zee
Er zijn in het dorp een aantal mensen actief bezig met het behouden van het
kunstwerk op de buitenmuur van onze school. In ‘Op en Om de Terp’ stond
bijgevoegd stukje.
Mochten jullie het ook belangrijk vinden dat dit tableau bewaard blijft, laat dit dat
weten aan Bert Dijksterhuis en/of Jan Dopma.

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, in ieder geval tot aan de meivakantie.
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

