Nieuwsflits

1 april 2021

Agenda
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april
Vrijdag 9 april
Zaterdag 10 april
Maandag 12 april
Dinsdag 13 april
Dinsdag 13 april

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
VVN theoretisch verkeersexamen voor groep 7 en 8

Margedag
Aanstaande dinsdag, aansluitend aan de Paasdagen, staat een margedag gepland voor de leerlingen. Dit houdt in dat de
leerlingen vrij zijn. Met het team gaan wij aan de slag met onderwijskwaliteit, doorgaande lijnen door de school en het
rekenonderwijs.
Corona / verkoudheid
Vanuit het RIVM gelden op school regels m.b.t. een verkoudheid. Wij merken dat jullie als ouders goed met ons meedenken,
leerlingen thuis houden wanneer er sprake is van een verkoudheid en regelmatig horen we dat leerlinen getest worden. We
vinden het heel fijn hoe iedereen er mee om gaat en hopen dat we Corona op deze manier buiten de school kunnen houden.
Herhaling: 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
Marktplaats Jansenius

 €5,- Afmeting = ongeveer 90x90cm

COVID - 19: Belangrijkste afspraken
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.

ICT nieuws – Online shaming: Het stopt bij jou

Deze keer aandacht voor online shaming. Dit wordt ook wel online sexting
genoemd en is het doorsturen van sexueel getinte foto’s of video’s. Dit fenomeen
heeft een enorme impact op het slachtoffer. Dit blijft vaak in de anonimiteit en
komt vaak pas naar buiten als er sprake is van een fatale afloop. Onlangs waren we
via de media getuige van een vorm van online shaming die niet in de anonimiteit
bleef: Tijdens een livestream op Instagram bood een BNer geld aan een
minderjarige jongen als hij zijn geslachtdeel zou laten zien, wat hij uiteindelijk ook deed. De gevolgen van zo’n actie
kunnen enorm zijn voor het slachtoffer.
Het via internet verspreiden van degelijke foto’s of filmpjes, zeker bij, zoals in het voorbeeld, een live stream, gaat
razendsnel. Juist dat verspreiden maakt het probleem en de impact zo groot. Wat kunnen we doen om verspreiden
te stoppen?
Een mooi initiatief is de escaperoom: “HET STOPT BIJ JOU“ van de Gezonde school:waarin leerlingen van PO groep
8,V(S)O en MBO al spelenderwijs leren hoe te handelen als ze geconfronteerd worden met online shaming . Ze
krijgen zicht op de impact en invloed van hun eigen handelen.
(https://sub.gezondeschool.nl/interventies/po/1900145
Als ouder wilt u uw kind beschermen. Maar hoe ga je nu het gesprek aan over, in dit geval,online shaming? Op de
site van bureau jeugd en media staan tips voor ouders om met kinderen te praten over diverse vormen van sexting:
1.Gebruik alledaagse gebeurtenissen als aanleiding voor een gesprek.
2.Praat met elkaar terwijl jullie iets aan het doen
4.Geef uw kind de kans om positieve verhalen over social media met u te delen.
5.Praat met uw kind ook over vervelende kanten van social media.
6.Vraag naar de mening van uw kind.
7.Stimuleer uw kind duidelijk eigen wensen en grenzen aan te geven.
8.Vertel uw kind dat het altijd bij u terecht kan.
9.Praat open en eerlijk over liefde en seks.
Voor nadere informatie bij elke tip: https://www.bureaujeugdenmedia.nl/gesprekstips-sexting-grooming/
Geef uw kind mee dat, als niemand een foto of filmpje verder verspreidt, de ellende voor het slachtoffer beperkt
blijft of stopt. Dus: Het stopt bij jou!
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

