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Corona + beslisboom 

Zoals jullie via Parro hebben kunnen lezen hebben wij momenteel te maken met een aantal besmettingen op school. Hierbij een 

update over hoe het er momenteel voor staat.  

 

Groep 1/2 → 1 leerling  

Groep 3/4 → 4 leerlingen + juf Lize 

Groep 5/6 → 1 leerling 

Groep 7/8 → 2 leerlingen 

 

Een aantal kinderen én de leerkracht zullen na het weekend (wanneer klachtenvrij) weer uit quarantaine mogen.  

We hebben met de GGD contact over de besmettingen. Zij geven aan dat het goed is om de groepen vooral goed gesplitst te 

blijven houden (bijvoorbeeld los van elkaar buiten spelen). Dit zijn we altijd nog blijven doen. Quarantaine van een hele groep 

wordt eigenlijk niet meer toegepast.  

Deze week is ook de nieuwe beslisboom uitgekomen. Dit kan jullie als ouders helpen bij twijfel of een kind wel of niet naar 

school toe kan/mag. We blijven jullie vragen om alert te zijn op (milde) klachten de komende dagen en weken. 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.  

 

Bij een positieve test horen we dit graag als school, zodat we goed kunnen blijven monitoren.  

Dit kan door te bellen naar Ilona (06-13747891). 

De leerlingen (en ouders, broertjes en zusjes) die nu ziek zijn van Corona wensen we alle goeds en veel beterschap!  

Energie Coach – Gemeente het Hogeland 

‘Welke apparaten slurpen de meeste stroom?’ En: ‘Hoeveel lampen branden er in huis?’ 

Een paar van de vragen die aan de orde komen in het spel Junior Energiecoach.  

Door leerzame challenges, puzzels, experimenten en winacties ontdekken kinderen en ouders via dit spel 

waar ze energie kunnen besparen. Bespaar energie én geld met een superleuk spel.De gemeente daagt 

gezinnen uit, 5 weken lang, 15-30 minuten per week. Deelname is gratis! De volgende ronde start op 4 maart. 

Doe je mee? Inschrijven kan tot en met 27 februari. Voor meer informatie, inschrijven en een voorproefje kijk 

op de website van Junior Energiecoach 

Scholen op de Kaart 

Wie weet hebben jullie het reclamespotje van de overheid al eens voorbij horen of zien komen: 

Scholen op de kaart. Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de 

buurt. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Ook onze school is hier te vinden.  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/warffum/4684/obs-fh-jansenius-de-vries/  

 

Maandag 7 februari Margemiddag → Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Vrijdag 11 februari Portfolio’s mee naar huis 

Maandag 14 februari t/m vrijdag 18 februari Portfoliogesprekken 

Dinsdag 15 februari OR vergadering 

Zaterdag 19 februari t/m zo 27 februari Voorjaarsvakantie 

http://www.metenergiekunjelachen.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/warffum/4684/obs-fh-jansenius-de-vries/


Hogeland beweegt 

 

 

 



 

 



Oud papier 2022 
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. 

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  
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