CORONA, HET HOUDT NEDERLAND BEZIG
Het Coronavirus houdt Nederland flink bezig. Tot op het moment van het maken van dit stukje,
is er in de provincie Groningen nog geen Corona vastgesteld. Alle bestuurders van organisaties
waarin met kinderen gewerkt wordt, wachten niet af maar hebben zich verenigd in een breed
besturenoverleg.
Gisteren is het volgende afgestemd:
Tot nader bericht schudden we kinderen, ouders en elkaar geen hand meer. De leerkrachten en
pedagogisch medewerkers kunnen met de kinderen andere begroetingsvormen afspreken.
Alle excursies die gemaakt worden, worden in kaart gebracht en er wordt gekeken of het
vertrouwd genoeg is om te gaan. Als u niets hoort, gaat alles gewoon door.
In ons gebouw houden we de toiletten extra in de gaten en maken extra schoon waar nodig.
In zijn algemeenheid geldt:
Als uw kind ziek oogt (verkouden, hoesten, koorts, last van de luchtwegen) dan verzoeken we u
om goed te kijken of uw kind naar school of naar de opvang kan. Bij twijfel niet komen! Meld uw
kind dan wel op de juiste wijze af. Als uw kind Corona-achtige klachten heeft, informeer dan uw
huisarts. Hij zal met u kijken of de GGD ingeschakeld moet worden. Hiervoor gelden de protocollen
van het RIVM.
Uiteraard geldt bovenstaande ook voor teamleden, ook zij moeten zich bij mij melden als ze
ziekteverschijnselen hebben. Voor hen gelden interne processen m.b.t. ziekmelden.
Coronanieuws volgt elkaar snel op. Waar nodig, informeer ik u via Social Schools over belangrijke
ontwikkelingen of besluiten.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema

Onnemaheerd 2		

9736 AM Groningen

Tel. 050 - 541 22 50

Fax. 050 - 549 07 04
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Belangrijke data
Woensdag 18

Kleding- en speelgoedbeurs op het schoolplein van 12.30u
tot 13.15u. Alle informatie staat in deze nieuwsbrief.

Vrijdag 20

Groep 8 doet mee aan Wandelen voor Water

Donderdag 26

De MR organiseert een ouderavond met als thema
‘Seksuele voorlichting’. Zie deze nieuwsbrief voor meer
informatie.

Maandag 30

Start van de DramaDansDagen

Dinsdag 7 en
woensdag 8

Afronding van de DramaDansDagen

Maart

April

Donderdag 9

Paasontbijt
Alle kinderen zijn om 12u vrij

Vrijdag 10

Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij

Maandag 13

Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij

Woensdag 15 en
donderdag 16

Groep 8 maakt de IEP Eindtoets

Woensdag 22

We doen mee aan de Grote Rekendag

Vrijdag 24

Blokfluitconcert voor en door de groepen 4, ouders en
belangstellenden zijn welkom!

Ma. 27 april t/m
di. 5 mei

Meivakantie, alle kinderen zijn vrij

Ambulance op het schoolplein
Vorige week berichtten we u over een ambulance die onze school moest bezoeken vanwege een incident
met een kind. Gelukkig gaat het goed met het kind.
Vandaag bezoekt de ambulance onze school wederom, maar nu vanwege leuk nieuws: een leerling geeft
een spreekbeurt over de ambulance en neemt een echte ambulance mee als concreet materiaal.

Aanmelden broertjes/zusjes die tussen nu en juli 2022 vier jaar worden
2022, dat is nog heel ver weg… En toch vragen
we u nu al om broertjes / zusjes van kinderen
die bij ons naar school gaan aan te melden!
Reden hiervoor is dat we tegen de grenzen van
het ruimtegebruik aanlopen. Door vroegtijdig in
beeld te hebben hoeveel broertjes / zusjes we
kunnen begroeten, weten we welke ruimte voor
nieuwe kinderen er overblijft.
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U kunt een broertjes / zusje aanmelden door te
mailen naar: j.mollema@vcog.nl. Vermeld in de
mail de volgende gegevens:
- voornaam en achternaam
- geboortedatum
- of uw kind naar peuterspeelzaal Kameleon of
SKSG locatie De Rode Pimpernel gaat (dit i.v.m.
de peuterdoorstroomgroep waar kinderen vanaf
3 jaar al terecht kunnen als ze opgevangen
worden op een van de genoemde plekken).
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Geestelijke Stromingen / CKV / De Vreedzame School
(Gratis) Kleding- en speelgoedmarkt
Op woensdag 18 maart is er van 12.30u tot
13.15u een kleding&speelgoedmarkt bij ons op
school. Bij mooi weer houden we de markt buiten
op het tussenplein. Bij slecht weer verplaatsen wij
de markt naar een andere datum. Als de markt
NIET door kan gaan, hoort u dit via Social Schools.
Omdat wij aan de kinderen willen leren dat
tweedehands spullen niet ‘raar’, ‘vies’ of ‘stom’
zijn, vragen we aan iedereen om iets van thuis
mee te nemen dat een tweede leven verdient.
Alle kinderen kunnen dus speelgoed of kleding
meenemen. Alles wat je meeneemt, ben je in
principe kwijt want alles wordt gratis aangeboden
aan een ander. Vanaf 12.15u kunt u uw spullen
kwijt op het schoolplein, of geef het mee aan uw
kind.
Ouders die meer kleding of speelgoed willen
meenemen, mogen dat uitstallen op een kleedje.
Ouders kunnen hun kleedje achterlaten en zelf met
hun kinderen over de markt lopen en iets “nieuws”
uitzoeken/pakken maar u mag ook bij uw kleedje
blijven zitten.
Om “graai” taferelen te voorkomen, willen we u
vragen om hierover te praten met uw kind. Het
is niet de bedoeling dat er kinderen zijn die heel
hebberig met veel speelgoed naar huis gaan. We

zijn ook dankbaar voor iets kleins. We gaan er vanuit
dat kinderen (en uzelf) de spullen meenemen die
u kunt gebruiken in uw huishouden.
Spullen die niet meegenomen worden, zullen
door MamaMini (kringloopwinkel in Groningen)
opgehaald worden of gaan terug mee naar huis.
We zien dat er nog veel kinderen zijn die dagelijks
pakjes drinken mee naar school nemen. Wilt u ons
en het milieu helpen door een drinkbeker mee te
geven? Op de markt zal een kraam komen waar
herbruikbare (handmade) lunchzakjes van het
Leger des Heils en drinkbekers te koop zijn voor
een klein prijsje! Ook komt er op de markt een
ideeënbus waar ouders en kinderen groene ideeën
in mogen doen.
Tijdens de speelgoedmarkt zullen we bekend
maken of we nu hopelijk minder dan 48,3 kg afval
per dag produceren! Het scheiden van afval begint
te lopen en de Wiershoeck is erg blij met ons
groene afval! Wilt u de composthoop zien? Het is
de grote hoop rechtsachter de Wiershoeck (vanaf
de school geredeneerd).
We hopen u te zien op woensdag 18 maart!
Met vriendelijke groet,
De duurzaamheidscommissie
Lisa, Matthijs, Ina & Lindy

De DramaDansDagen
komen er weer aan!
Vanaf maandag 30 maart staat de school
weer anderhalve week in het teken van de
DramaDansDagen. Het is het culturele en
kunstzinnige hoogtepunt van ieder schooljaar.
Dit jaar is het thema ‘Film.’ Alle kinderen volgen
workshops gegeven door professionals die gericht
zijn op het thema.
Vrijdag 3 april staat in het teken van de
talentendag. Iedere leerkracht bereidt een
activiteit passend bij het thema voor en ieder kind
kiest welke activiteit hij/zij wil volgen. We werken
dan groepsdoorbrekend.
Dinsdag 7 en woensdag 8 april sluiten we de
DramaDansDagen af met de kinderen.
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Ouderavond over seksuele voorlichting
Donderdag 26 maart hopen we u te verwelkomen op de ouderavond die de MR organiseert. Het onderwerp
is ‘Seksuele voorlichting’. Op bijgevoegde poster vindt u alle informatie over de avond. Tot ziens!
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De volgende nieuwsbrief van het schooljaar 2019–2020 ontvangt u dinsdag 24 maart via Social Schools.
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