Nieuwsflits

15 april 2021

Agenda
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
Dinsdag 11 mei
Woensdag 12 mei
Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei

Werkgroep Plein - Nieuwe school
Eindtoets groep 8
Koningsspelen (invulling onder voorbehoud van het weer)
Meivakantie
Moederdag
Weer naar school toe
Groep 7/8 - ''Mobiel in de hand? Fiets aan de kant!''
Margedag – Alle leerlingen vrij
Hemelvaart – Alle leerlingen vrij
Dag na Hemelvaart – Alle leerlingen vrij

Koningsspelen

Vrijdag 23 april zullen de Koningsspelen plaatsvinden bij ons op school. Dit jaar zullen er spellen buiten gespeeld
worden met de eigen groep, zodat we zo min mogelijk met elkaar in aanraking komen en wij ons kunnen houden aan
de geldende ‘cohorten’. We verwachten dat de leerlingen op vrijdag 23 april in rood, wit, blauw en/of oranje naar
school komen om er samen met de klas een feestelijke dag van te maken.
Vormingslessen HVO / GVO

Zou iedereen willen denken om het inleveren van de papieren m.b.t. de lessen HVO en GVO?
Verkeersexamen groep 7/8

Deze week hebben de leerlingen van groep 7/8 allemaal het theoretisch verkeersexamen gedaan. Iedereen heeft het
(een aantal na een herexamen) gehaald! Op maandag 31 mei zal het praktisch verkeersexamen worden
georganiseerd in het dorp.
Nieuw buitenspeelgoed

We hebben door de ‘Jumbo sparen met elkaar’ actie
ontzettend veel nieuw buitenspeelgoed aan kunnen
schaffen. De leerlingenraad heeft alles uitgekozen,
waarbij ze hebben gedacht aan alle leeftijden binnen de
school. Op de foto zie je dat er een parcours is gemaakt,
waar wedstrijdjes mee gedaan worden. Het is mooi om te
zien hoe enthousiast de leerlingen overal mee spelen!
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 (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.

Marktplaats Jansenius

Hierbij weer een aantal spullen te koop aangeboden:
Wiebelbord/wip €50,00

Kunststof terrarium bak €2,00 (30x20x20 cm

Groot en stevig klim-net €30,00

Glazen aquariumbak 60x35x30(lxhxd) €5,00)

Kaart Zuid-Amerika

Afmetingen: 107 cm x 150 cm €20,-

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 Anna → a.bakema@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl

