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De jarigen van deze week
Niels, Melle, Julia

Agenda
21-22 mei
1 juni
3 juni
12 juni
1 juli
3 juli
3 juli
start zomervakantie
4 juli- 14 augustus

Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij
MR/OV vergadering
Studiedag team
Afscheidsavond groep 8
10.00 uur uitzwaaien groep 8
12 uur: alle leerlingen vrij i.v.m.
Start zomervakantie

Herstart school
De eerste week waarop we weer deels naar school konden
zit er op! We hebben veel blije gezichten gezien, zowel bij de leerlingen, de leerkrachten als bij de
ouders! Fijn om weer in de enigszins normale structuur te komen. Het is eerst even zoeken hoe ieder
met alle maatregelen omgaat, maar inmiddels wordt er al weer heerlijk gewerkt en samen gespeeld.
Weliswaar in de eigen groep, op de eigen pauzetijd én we zijn nog apart van elkaar buiten, maar het
begin is er! We hopen dat we volgende week zullen horen of en wanneer we weer met de hele
school kunnen draaien.
Volgende week is een korte week. Op Hemelvaartsdag en de dag erna zijn de leerlingen vrij. Mochten
er belangrijke veranderingen in de maatregelen naar voren komen, dan hoort u dat via de mail van
ons. We proberen wat terug te schalen met alle informatiemails en het beantwoorden van de mails.
Dit zullen we in het vervolg weer zoveel mogelijk tijdens de schooluren doen. Tussen 8 en 17 uur en
op hun eigen werkdagen zijn de teamleden bereikbaar via de mail en indien nodig via de
schooltelefoon.
U kunt er bijna wel vanuit gaan dat de week tussen Hemelvaart en Pinksteren zal blijven zoals we nu
ook aan het draaien zijn: met halve groepen. Na de vrije tweede Pinksterdag hopen we weer volledig
open te kunnen gaan. We duimen allemaal dat de regering dit gaat zeggen in de persconferentie van
volgende week.

Herhaling van de belangrijkste afspraken:
Speelgoed of andere nieuwe spulletjes om aan de juf of meester te laten zien mogen de
komende tijd ook nog niet.
Het plein is onder schooltijd alleen toegankelijk voor leerlingen van de school en de kinderen
van de BSO. Na schooltijd/BSO-tijd is het plein gesloten.
Op school zijn juf Miranda of juf Baukje aanwezig die, via de computer, net als in voorgaande
weken, extra hulp/uitleg kunnen geven. Deze leerkrachten zijn tussen 9.30 en 11.30 uur
beschikbaar. De inlogcode voor Google Meet is: k7pxfeg
Er wordt veel gelucht, dus de ramen zullen open staan. Hierdoor kan het koud worden in het
lokaal. Wilt u uw kind voor de zekerheid een vest of trui meegeven naar school?
Denkt u aan de verschillende in- en uitgaantijden? Zie verderop in deze weekinfo.
Mochten er toch nog vragen bij u opkomen, schroom dan niet om mij te mailen!
Margriet

Wetenschapsknooppunt:Leuke ideeën voor thuis
Op de websitevan het wetenschapsknooppunt van de RUG staan leuke lestips voor thuis. De tips
vallen binnen het domein, natuur en techniek. Ook nu de scholen weer begonnen zijn, kunnen deze
tips handig zijn. Wie weet staat er iets interessants voor uw kind tussen.
https://www.betapuntnoord.nl/nieuws/

Puzzelen voor de Herbergier
Beste ouders en leerlingen,
Van de provincie Fryslan hebben wij een subsidie ontvangen voor ‘ kleine
leefbaarheidsinitiatieven in Corona tijd, ten behoeve van het project 'Puzzelen
is voor iedereen’
Van dat geld hebben wij een puzzel laten maken van 15cm x
15 cm en dat wil zeggen 225 stuks.
Alle leerlingen hebben deze week één stukje gekleurd/geverfd/geplakt. De overige
stukjes zijn door het personeel van Lunia gekleurd.
De stukjes staan dit weekend in Quarantaine bij de Herbergier. Na het weekend
gaan zij het hart in elkaar puzzelen.
Op deze manier verbinden we de zorg, de kinderen, het bedrijfsleven en de ouderen in
deze Coronatijd, en kunnen we iedereen een hart onder de riem te steken.
Bedankt leerkrachten en lieve leerlingen voor al jullie hulp!
Hartelijke groet,
Kim Linse
Marcel Schwirz

Rapporten mee
We hebben nog niet veel rapporten binnen gekregen. Wilt u uw kind het rapport mee naar school
geven?
Het laatste rapport van dit schooljaar zal een ander rapport worden dan anders. Door deze
coronatijd is het geven van rapportcijfers niet relevant. Wij zullen een alternatief rapport maken, dat
recht doet aan deze laatste paar maanden van het schooljaar.

In- en uitgaan van de school
De ingang van het schoolplein dient vrij gehouden te worden. Komt u zoveel
mogelijk lopend of op de fiets naar school! Per dag graag slechts eén ouder per
gezin die de kinderen komt brengen. Parkeren zoveel mogelijk tussen de
eikenbomen of op het Blughut terrein. Ook het team zorgt ervoor om aan de
wegzijde van de parkeerplaats te parkeren. De pleinkant van de parkeerplaats
is dan leeg en biedt zo voldoende ruimte voor ouders met fietsen om tijdens
het wachten de onderlinge afstand van 1,5 m in acht kunnen te nemen.
Worden uw kinderen op verschillende tijden verwacht en u brengt de kinderen
zelf, dan hoeft u vanzelfsprekend niet eerst weer naar huis terug. Als het eerste
kind naar binnen is, kunt u op een rustig plekje even wachten totdat de
leerkracht het andere kind ophaalt. Dit geldt ook tijdens het ophalen van uw kind.
Ouders/opvang, e.d. groep 1 en 2: wachten op plein verdeeld over de hele lengte van het hek, 1,5 m
afstand houden, kind gaat naar de juf die op het plein staat.
Ouders/opvang e.d. groep 3-8: liefst “tut en d’r ut”: ouders op parkeerplaats verdeeld over de hele
lengte van het hek, 1,5 m afstand, kind gaat naar juf/meester die op plein staat.
Teamleden staan op schoolplein en nemen de kinderen mee naar binnen.
NB: Wilt u dit ook aan de opvang meedelen?
Gebruik ingangen:
Groep 1 en 2: Kleuteringang: NB: om zo weinig mogelijk ouders te laten halen en brengen gaan ook
de instroomleerlingen vanaf 1 januari 2020 tot 14.00 uur naar school!
brengen: groep 1 om 8.25 uur, groep 2 om 8.35 uur
ophalen: groep 1: 13.55 uur, groep 2 om 14.05 uur
Op vrijdag zijn deze beide groepen om 11.45 (groep 1) en om 11.55 uur(groep 2) vrij
Groep 3-4-5 Hoofdingang:
Brengen: groep 3a of 3b om 8.20 uur, groep 4 of groep 5 om 8.30 uur,
Ophalen: groep 3a of 3b om 13.50 uur, groep 4 of groep 5 om 14.00 uur
Groep 6-7-8 Ingang bij hun lokaal:
Brengen: groep 6 of 7a om 8.20 uur, groep 8 of 7b om 8.30 uur
Ophalen: groep 6 of 7a om 13.50 uur, groep 8 of 7b om 14.00 uur

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 28 mei 2020

