Nieuwsflits

Dinsdag 18 januari
Maandag 24 januari
Maandag 7 februari
Vrijdag 11 februari
Maandag 14 februari t/m vrijdag 18 maart
Dinsdag 15 februari
Zaterdag 19 februari t/m zo 27 februari

20 januari 2022

OR vergadering
MR vergadering
Margemiddag → Leerlingen om 12.00 uur vrij
Portfolio’s mee naar huis
Portfoliogesprekken
OR vergadering
Voorjaarsvakantie

Luizen
Vorige week zijn er geen luizen ‘gezocht’. Op dit moment vinden wij dit niet verstandig in de school. We willen jullie vragen om
zelf alert te zijn op jeuk en luizen/neetjes op het hoofd. Mocht er twijfel zijn, of lukt dit thuis niet, laat het dan gerust even
weten, dan zorgen we er voor dat er toch even iemand mee kijkt vanuit school.
Oud papier 2022
De nieuwe data zijn bekend voor het ophalen van het oud papier in het dorp. De eerste keer zal zijn op zaterdag 29 januari. In
januari zal het oud papier nog niet bij de huizen worden opgehaald, maar kan het gebracht worden naar de parkeerplaatsen bij
de voetbalvelden. Vanaf maart hopen we weer fysiek door het dorp te kunnen lopen.
29 januari (inbreng voetbalvelden)
19 maart
23 april
4 juni
2 juli
17 September
5 november
10 december
Mocht je het leuk vinden om mee te lopen? Alle hulp is welkom! Neem dan contact op met Bas Hoogkamp via 06-10271782.
Mocht je wel graag mee willen lopen en géén oppas hebben? Dán zijn er op school twee ouders aanwezig om op te passen. We
vragen jullie in deze bijzondere Corona tijd wel om het oppassen zo veel als mogelijk thuis te regelen. Mocht je toch gebruik
willen maken van de oppasmogelijkheid? Dan graag even opgeven bij Laura van Leeuwen: lvanl84@hotmail.com.
Corona
Momenteel hebben wij te maken met een aantal besmettingen bij onze leerlingen (en ouders of andere gezinsleden). Gelukkig is
iedereen op tijd in quarantaine gegaan en zijn er voor de klassen (nog) geen consequenties. De leerlingen die nu ziek zijn van
Corona wensen we alle goeds en veel beterschap!
De regels rondom het virus, de quarantainetijd, isolatie, wanneer wel of niet thuis blijven en testen, veranderen voortdurend.
Hierdoor is het soms lastig om de juiste informatie te blijven communiceren en jullie niet te overspoelen met informatie. Wat
vooral belangrijk is, is de alertheid op (milde) klachten. Bij milde klachten vragen we jullie thuis te blijven en een (zelf)test te
doen. Bij een negatieve (zelf)test mogen kinderen naar school toe. Op onze website is altijd het meest actuele protocol te
vinden: https://www.janseniusdevries.nl/pagina/243314/Nieuwsflits.
Bij een positieve test horen we dit graag als school, zodat we goed kunnen blijven monitoren.
Dit kan naar school óf via 06-13747891 (Ilona).

Groep 8

GGD
Onze jeugdverpleegkundige vanuit de GGD Het Hogeland is Susanne Groeneweg.
Telefoonnummer: 06-11050298
Email: susanne.groeneweg.ongering@ggd.groningen.nl
Werkdagen op: Maandag, dinsdag en donderdag.
Iedere eerste dinsdag van de maand is zij bij ons op school aanwezig tussen 8.15 uur en 09.30 uur in het
kantoor van de intern begeleider om vragen te beantwoorden. Voor vragen kunnen ouders/verzorgers
altijd even binnenlopen. Susanne zal er, gezien de maatregelen, pas weer zijn wanneer de maatregelen versoepelen.
Leerkrachten
Groep 1/2: Juf Miranda → m.tholen@lauwerseneems.nl
Groep 3: Juf Lize → l.lange@lauwerseneems.nl
Groep 4: Juf Marije → m.bakker@lauwerseneems.nl
Groep 5/6: Juf Tineke → t.raangs@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl

