Nieuwsflits

27 augustus 2021

De eerste schoolweek zit er bijna op. En wat is het fijn om weer met zijn allen te mogen en kúnnen starten!
De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen we ook wel de ‘Gouden Weken’. Dit zijn de weken waarin we elke dag iets
doen om elkaar beter te leren kennen te waarin we werken aan groepsvorming.
We hebben de afgelopen week gemerkt dat het met het halen en brengen van de leerlingen heel goed gaat. Ook zien we dat er
goed gedacht wordt aan de 1,5 meter door ouders die even in onze school komen. Wanneer het belangrijk is om iets te delen
met de leerkracht, kunnen jullie als ouders altijd mee naar binnen. Het meelopen naar de buitendeur van de groep, is ook altijd
goed. Er zijn geen beperkingen meer m.b.t. ‘ouders op het plein’.

Oproep - Groep 1
Voor de nieuwe leerlingen bij ons op school zijn de OR en de school op zoek naar een nieuwe klassenouder. De vraag aan de
ouders van groep 1: Wie zou het leuk vinden om klassenouder te worden van de groep én daarbij plaats willen nemen in de OR?
Opgeven kan via de secretaris van de OR: Laura (lvanl84@hotmail.com). Bij meerdere aanmeldingen zullen we gaan loten.
Kennismakingsgesprekken
In de derde schoolweek, op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 september staan er kennismakingsgesprekken gepland.
Mochten jullie het fijn vinden om kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht of andere belangrijke zaken willen bespreken
en/of afstemmen, dan kunnen jullie je hiervoor inschrijven en zijn jullie van harte welkom op school. Inschrijven is niet verplicht,
maar optioneel. Op maandagmiddag 30 augustus zullen de leerkrachten de gespreksplanning open zetten in Parro-app.
Stoetboom groep 3
De stoetbomen zijn afgelopen maandag traditiegetrouw uitgedeeld aan de kinderen van groep 3, door de kinderen van groep 8.
Groep 3 is beretrots op het feit dat ze nu écht gaan leren lezen, schrijven en rekenen. Een bijzonder jaar! We delen een aantal
trotse kinderen op de foto met jullie. De rest van de foto’s zijn via de Parro app gedeeld.

Corona
In principe gaan alle kinderen weer gewoon naar school tenzij zij bijvoorbeeld erg verkouden/ benauwd zijn en/of koorts
hebben. De meest actuele beslisboom is altijd te vinden op onze website.
Schooltijden
Alle kinderen (dus onderbouw en bovenbouw) gaan weer op de normale tijden naar school, van 8:30 uur tot 14:00 uur.
Informatieboekje
Als het goed is heeft iedereen vóór de zomervakantie een informatieboekje gekregen, inclusief belangrijke data. Mocht dit niet
het geval zijn, laat het dan even weten, dan zorgen we dat jullie er eentje krijgen.

Gymlessen
De gymlessen zijn op dinsdag en donderdag, en worden gegeven door vakleerkracht Monique van der Krogt.
Parro app
Via de Parro-app kunnen wij korte berichten en foto’s met jullie als ouders delen. Wanneer het niet lukt om de app te installeren
of om in te loggen, stuur dan gerust even een berichtje, zodat wij kunnen helpen.
Agenda
Dinsdag 31 augustus
Woensdag 1 september
Maandag 6 september t/m 8 september
Zaterdag 18 september
Maandag 20 september

OR vergadering
Luizencontrole
Kennismakingsgesprekken
Oud papier inzameling
MR vergadering

Weerbaarheidstrainingen

Vanaf oktober 2021 starten er weer weerbaarheidstrainingen, aangeboden door mensenwerk Hogeland.
Onderstaand een aantal flyers. Bij interesse kan er contact opgenomen worden met onze intern begeleider Anita
Larkens en/of via weerbaarheid@mensenwerkhogeland.nl
Tim en Flapoor (6-8 jaar)
Dinsdag: Tim en Flapoor 15.45-17.15 Leens

Sterke Kinderen (9-12 jaar)
Maandag: Sterke Kinderen 15.45-17.15 Winsum
Vrijdag: Sterke Kinderen 15.45-17.15 Bedum

KIES - Kinderen In Echtscheiding Situatie (7-12 jaar)
Donderdag: KIES 15.45-16.45 Bedum

Actviteiten Het Hogeland

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

