Meijmaweg 9a

9955 VC Rasquert
N
Tel. 0595-423825
i
e
Nieuwsbrief - Maandag 31 augustus 2020
u
Afwezigheid Jantina Grommers
w
Jantina heeft een burn out en zal de komende periode niet werkzaam zijn bij ons op school.
Kooistra is de vervangster van Jantina. Annemei wordt op dit moment ingewerkt en zal na
sAnnemei
haar inwerkperiode ook een aantal dagen per week aanwezig zijn op Noordewier.
fJantina deed veel administratieve werkzaamheden voor de school. Zoals u zult begrijpen kan
Annemei deze werkzaamheden niet allemaal ineens overnemen. Daarom krijgt u de jaarkalender iets
llater dan gebruikelijk en kan het voorkomen dat andere administratieve zaken wat vertraging
ioplopen.
oudergesprekken
tOmgekeerde
Door het Corona virus hebben we afgesproken dat ouders minimaal op school komen. De
soudergesprekken zijn daarom nu nog telefonisch of via teams. U krijgt de uitnodiging via Parro en u

kunt zich daar inschrijven voor een gesprek. Mocht er van onze kant behoefte zijn aan een gesprek,

2dan hoort u dat van de leerkracht.
3
a
uDouchen/Gymnastiek
gDe kinderen hebben dit jaar twee keer per week gymles van een vakdocent. Er was i.v.m. Corona wat
uonduidelijkheid over het douchen. We hebben dit uitgezocht en alle groepen mogen douchen. We
s
verwachten dat de groepen 3 t/m 8 na de gymles douchen. Op donderdag hoeft de laatste groep
t
u(7/8) niet te douchen, omdat ze om 14.30 uur gelijk naar huis gaan.
s
2Informatieavond
0
1Donderdag 20 augustus hebben beide MR-en een informatieavond gehouden voor alle ouders van
9beide basisscholen. Er waren 50 ouders aanwezig op deze avond. Als eerste willen we iedereen

bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng en de MR voor de organisatie van deze avond. We
hebben op deze avond in een erg positieve sfeer met elkaar gesproken over de wens om meer samen
te werken en eventueel toe te werken naar een samenwerkingsschool. De MR maakt een uitwerking
van wat er op deze avond inhoudelijk is besproken. We blijven u op de hoogte houden van de
eventuele vervolgstappen die we willen gaan zetten.
Afscheid juf Barberdina
Op woensdag 9 september gaat juf Barberdina met pensioen. Wegens de Corona maatregelen zal dit
afscheid anders zijn dan we voorheen in gedachten hadden. Ze neemt afscheid van de kinderen op
woensdag 9 september onder schooltijd.
We willen u ondanks de maatregelen wel de gelegenheid geven ook afscheid te nemen. Buiten
hangen we deze dag een grote tak op waar u een kaart voor Barberdina aan kunt ophangen.
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Wilt u persoonlijk nog even een praatje maken met Barberdina dan kan dat ook op 9 september
utussen 11.30-12. 30 uur, in het kantoor van Petra. Zou u zich hiervoor willen opgeven via de mail
obsnoordewier@lauwerseneems.nl? Zodat we een schema kunnen maken.
w
Buiten hangen we deze dag een grote tak op waarin u een kaart voor Barberdina kunt ophangen.
sCorona
fCorona blijft ons allemaal bezighouden en we weten helaas niet hoelang deze situatie nog zo blijft.
We bekijken per situatie welke keuzes we maken als het gaat om mensen in de school en welke
lactiviteiten we wel en niet kunnen doen. Deze keuzes stemmen we altijd met beide scholen op elkaar
iaf, zodat daarin zo weinig mogelijk verschil kan zijn. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
tMargedagen
Omdat u nog niet beschikt over de jaarkalender vindt u hier de margedagen alvast voor dit
sschooljaar.

Dinsdag 15 september

2
Donderdag 4 februari
3
aWoensdag 12 mei
uMaandag 14 juni
g
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Vriendelijke groeten,
s
tTeam Noordewier
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