Nieuwsflits

9 april 2021

Agenda
Vrijdag 9 april
Zaterdag 10 april
Maandag 12 april
Dinsdag 13 april
Dinsdag 13 april
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april
Vrijdag 23 april
Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei
Zondag 9 mei
Maandag 10 mei
Woensdag 12 mei
Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei

Kunstkerk groep 3 t/m 8 (in cohorten)
Oud papier
MR vergadering
OR vergadering
VVN theoretisch verkeersexamen voor groep 7 en 8
Werkgroep Plein - Nieuwe school
Eindtoets groep 8
Koningsspelen (invulling onder voorbehoud)
Meivakantie
Moederdag
Weer naar school toe
Margedag – Alle leerlingen vrij
Hemelvaart – Alle leerlingen vrij
Dag na Hemelvaart – Alle leerlingen vrij

Juf Anna
Juf Anna is steeds vaker aanwezig in de school. Hier zijn we erg blij mee. Vanaf volgende week (dinsdag 13 april) zal zij (deels)
weer starten voor de klas. Zij zal starten in groep 5/6. Dit houdt in dat juf Elise minder in de groep zal zijn, maar nog wel
aanwezig is als zogeheten ‘achterwacht’.
Vormingslessen HVO / GVO

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en
levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Als aanvulling en ter verdieping wordt er wekelijks lesgegeven door
externe docenten in humanistische vorming of Godsdienst. Dit zijn inspirerende en verrijkende lessen.
Alle leerlingen van groep 4 tot en met groep 7 hebben deze week een formulier meegekregen om de keuze voor
volgend schooljaar door te geven. Voor de leerlingen (en ouders) van groep 4 is dit nieuw. Volgend schooljaar, in
groep 5, zullen zij deze lessen voor het eerst krijgen.
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.

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

