Nieuwsflits

20 augustus 2021

Dag allemaal!
We gaan bijna weer beginnen! Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in! We hopen dat iedereen een fijne vakantie
heeft gehad en er weer zin in heeft om naar school te komen. In de eerste week van de zomervakantie én de
afgelopen week, zijn de leerkrachten bezig geweest op de school en klassen klaar te maken voor een nieuw
schooljaar. Vandaag zien we dat de school er klaar voor is om iedereen weer te ontvangen.
We willen iedereen alvast een fijn schooljaar toewensen.

Start schooljaar

Maandag komen de leerlingen voor het eerst weer naar school toe. Dat is altijd een bijzonder moment, een nieuw
schooljaar en misschien wel een nieuw lokaal en/of een nieuwe leerkracht.
Vanuit het ‘protocol primair onderwijs’ wordt aangegeven dat we beperkt ouders in de school mogen ontvangen.
We moeten voor nu nog rekening blijven houden met de 1,5 meter maatregel tussen volwassenen. Helaas lukt het
dan ook niet om jullie allemaal ín de school te verwelkomen op de eerste schooldag. Hierom doen we het als volgt:
De kinderen mogen gebracht worden naar de (eigen) ingang en daarna mogen jullie als ouders een rondje om de
school lopen en door de ramen een kijkje ín de klas(sen) nemen. De leerkrachten staan bij de (buiten)ingang van de
groep óf zijn in de klas aanwezig om iedereen te verwelkomen. De ramen van de lokalen staan open zodat er nog
even gekletst kan worden.
•
•
•

De ouders van nieuwe leerlingen mogen wel mee naar binnen toe.
Wanneer het belangrijk is om even iets te delen met de leerkracht, kan je uiteraard ook mee naar binnen
komen. Dit geldt overigens te allen tijde.
De emotionele veiligheidsbeleving van leerlingen staat altijd voorop. Als er moeite is met afscheid nemen,
vragen we andere ouders om begrip dat er een uitzondering wordt gemaakt voor deze ouders. Deze ouders
kunnen ook mee naar binnen lopen.

Wel vragen we iedereen te alle tijden rekening te houden met de 1,5 meter maatregel. Dit niet alleen voor jezelf,
maar ook voor de bescherming van de leerkrachten en de continuering van het onderwijs.
Stoetboom groep 3

Maandag 23 augustus, op de eerste schooldag, ontvangen de leerlingen van groep 3 traditiegetrouw een stoetboom.
Nu de kinderen in groep 3 zitten gaan ze nóg meer leren en krijgen ze een stoetboom van de leerlingen van groep 8.
Die ‘boom’ is van de zolder gevallen. De kennis van de oudste leerlingen wordt doorgegeven aan de kinderen van
groep 3. Dit geheel zal rond 13.45 uur plaatsvinden op het schoolplein. De kinderen zullen over de rode loper naar
buiten komen en ook de andere groepen zullen buiten zijn. De ouders van de leerlingen van groep 3 mogen hun
kinderen op het plein opwachten om 13.45 uur, op gepaste afstand. Er mogen foto’s gemaakt worden. Hierbij willen
we jullie wel vragen rekening te houden met de privacywetgeving (AVG).

Nieuwe leerlingen

Dit schooljaar starten er twee nieuwe leerlingen bij ons op school! Dat vinden we heel fijn. In groep 1
beginnen Lennox en Milan. Welkom bij ons op school en een hele fijne tijd gewenst!

Gymlessen

De gymlessen worden dit schooljaar gegeven op dinsdag en donderdag, door vakleerkracht Monique van der Krogt.
De tijden zijn de vinden in het informatieboekje die is uitgedeeld vóór de zomervakantie. Bij mooi weer gymmen de
kinderen buiten, bij slecht weer mag er ook weer binnen gymnastiekles gegeven worden. Zouden jullie rekening
willen houden met schoeisel wat binnen en/of buiten gebruikt kan worden?
Parro

De nieuwe groepsindeling is doorgevoerd in onze Parro app. Als het goed is, is iedereen opnieuw ‘aangemeld’ of is
hier een mailtje voor binnengekomen. Is het nog niet gelukt? Stuur dan gerust even een berichtje, zodat wij kunnen
helpen om het voor elkaar te krijgen.
Agenda

Maandag 23 augustus 2021
Dinsdag 31 augustus
Woensdag 1 september
Maandag 6 september t/m 8 september
Zaterdag 18 september
Maandag 20 september

Eerste schooldag + Stoetboom groep 3
OR vergadering
Luizencontrole
Facultatieve kennismakingsgesprekken
Oud papier inzameling
MR vergadering

Oud papier 2021
Vanaf september zullen we weer fysiek oud papier in de straten komen ophalen!
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: 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

