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Achte alden,
De leerkrachten zijn volop in ontwikkeling, soms door zelfstudie en soms door
een cursusdag. Zo gaan juf Alie en juf Anita binnenkort een dagje naar Utrecht
om van alles te leren over hoe je op een energieke manier les kunt geven. Juf
Baukje volgt de cursus Kanjercoördinator en kan ons straks weer bijpraten over
alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Zo leren we van en met elkaar.
Soms komt er dan ook vervanging voor de groep, meestal lossen de leerkrachten
dit onderling op, maar soms lukt dat niet… en wat doe je dan? Nou, dan bel je
master Elsinga of hij toch alsjeblieft een dagje les wil geven op onze school… en
gelukkig wil master dat maar al te graag… dus binnenkort treffen we master weer
gewoon op het plein, in de klas en in de personeelskamer.
Steeds vaker komt er post binnen waarbij de vraag is of we dit willen delen op de
nieuwsbrief. Soms is het goed in te passen in de tekst, soms iets minder. Ik zal dit
soort brieven en uitnodigingen achteraan de nieuwsbrief plakken, lees na de
agenda dus gerust even door. Vandaag extra aandacht voor het Coronavirus wat
oprukt in Europa.

Afgelopen week zijn we als collega’s bij juf Elisabeth geweest. We mochten de
kleine Thomas bewonderen! Wat een groot geschenk, zo’n klein mannetje,
helemaal compleet! Wat een wonder van onze Schepper.
Juf Elisabeth komt 12 maart met Thomas op school. We willen dan namens de
kinderen en ouders een cadeau aanbieden. Hiervoor kan geld ingeleverd worden
bij de eigen leerkracht. Graag uiterlijk dinsdag 10 maart meenemen, dan zorgen
wij dat er iets leuks van gehaald wordt.
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Juf Gerda is al lange tijd ziek en het herstel gaat moeizaam. Reïntergratie laat op
zich wachten. We wensen juf vanaf deze kant veel sterkte. Mocht u een kaartje
willen sturen, dan wordt dit zeer gewaardeerd. Haar adres staat in de schoolgids
(https://cbsdegriffel.nl/schoolgids/).

Ons fietsenhok staat flink vol, de ruimte is beperkt. Om die reden is ooit besloten
om afspraken te maken over wie op fiets op school mogen komen. De afspraak is
dat kinderen die buiten de bebouwde kom van Lioessens wonen op fiets op
school mogen komen. Binnen de bebouwde kom is de afstand klein genoeg om te
lopen. Uitzonderingen zijn uiteraard de kinderen die tussen de middag naar de
oppas buiten de bebouwde kom moeten fietsen. Als iedereen hier rekening mee
wil houden, dragen we allemaal ons steentje bij om het fietsenhok toegankelijk
te houden.

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Waar het korte tijd geleden nog
een ver van ons bed show was, komt het steeds dichterbij. Paniek zaaien is niet
nodig, maar ons gezonde verstand gebruiken wel. Ik deel het bericht wat we van
de ggd ontvingen aan het einde van de nieuwsbrief, lees dit vooral door. Indien
er meer informatie komt zult u via de nieuwsbrief of Parro op de hoogte
gehouden worden.

23 maart
10-13 april

Skoallekeatsen begint tijdens de lessen.
Paasweekend
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Informatie voor ouders en verzorgers over het nieuwe coronavirus (COVID-19)
Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties.
GGD Fryslân wil u daarom middels deze brief informeren.
Zijn er maatregelen nodig?
Het is niet nodig om op school of kinderdagverblijf speciale voorzorgsmaatregelen te nemen.
Mocht dat wel noodzakelijk worden dan zal de GGD hierover informeren.
Wat zijn reisadviezen voor kinderen die naar het buitenland gaan?
Voor een actueel reisadvies kijkt u op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.*
Wat zijn adviezen met betrekking tot kinderen die terugkomen uit het buitenland?
Een vakantie of reis in een gebied waar het nieuwe coronavirus is vastgesteld is, als kinderen geen
klachten hebben, geen reden om kinderen thuis te houden of te weren van school of kinderdagverblijf.
Mocht dat wel noodzakelijk worden dan zal de GGD hierover informeren.
Wanneer moet u contact opnemen met de huisarts?
Kijk hiervoor op de website van GGD Fryslân.** Hier vindt u de laatste stand van zaken.
De huisarts overlegt zo nodig met de GDD.
De GGD doet zo nodig onderzoek en adviseert over maatregelen zoals hygiëne en thuisblijven.
Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen
- zijn hetzelfde als voor de griep en verkoudheid
- hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- gebruik papieren zakdoekjes
- was regelmatig je handen met water en zeep
Meer informatie nodig?
Het RIVM geeft op hun website antwoord op veel gestelde vragen. ***
Zit uw vraag hier niet tussen? Bel dan met GGD Fryslân: 088-2299222
Geadviseerde websites:
*
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen
**
https://www.ggdfryslan.nl/over-ggd/nieuws/nieuw-coronavirus/
***
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Peaskeprojekt
Zondag 1 maart is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. In deze tijd leven
we toe naar Pasen. Het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Ook met de
kindernevendienst gaan we in deze Veertigdagentijd weer een project doen. Alle
kinderen gaan een Palmpasenstok maken. Elke week gaan we iets maken wat bij
de Palmpasenstok hoort, zodat we aan het einde van het project een prachtig
versierde stok hebben. Ook horen we elke week een verhaal dat ons steeds
dichter bij het Paasfeest brengt. We hopen op veel kinderen tijdens deze weken,
zodat we samen kunnen toeleven naar het Paasfeest.

1 maart
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april
12 april

Gezinsdienst
Zondag 1 maart is er een gezinsdienst onder leiding van Jaap Klimstra
Het wordt een dienst voor jong en oud. De kinderen worden actief bij de dienst
betrokken. Tijdens deze dienst is er geen kindernevendienst. Na afloop van de
dienst is er koffiedrinken in de Gearkomst. De ouders kunnen dan samen met
de kinderen het eerste deel van de Palmpasenstok gaan maken.

