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AGENDA
27 oktober
28 oktober
4 november
11-11 t/m 9-12
13 november
19 november

Lampionnen knutselen samen met Baard
Kunstkade: Koning en koning in de klas groep 1 t/m 4
Studiemiddag: kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Wekelijks schoolschaatsen op woensdag groep 6 t/m 8
Kunstkade: Breidzje in de klas groep 1 t/m 4
Spreekuur: oudergesprekken op uitnodiging van de leerkracht

Coronamaatregelen
Wij bespreken wekelijks de maatregelen die wij treffen op school om op een verstandige manier met
elkaar te blijven omgaan. De leerkrachten vinden het, vanwege het lage aantal leerkrachten dat
dagelijks werkt, niet noodzakelijk om mondkapjes op in school te dragen. Wij zijn ons bewust van de 1,5
meter richtlijn en houden ons hier zoveel mogelijk aan. Wat wil zeggen dat de leerkrachten onderling
altijd 1,5 meter afstand houden, maar dat het in de omgang met de kinderen soms noodzakelijk is om
dichterbij te komen, denk hierbij om een kind dat zich pijn heeft gedaan. De leerkracht draagt wel een
mondkapje als wij met de bus naar Mantgum gaan. Externen zijn alleen in school welkom als dit op
uitnodiging van school is.
Wij (de leerkrachten/ kinderen/ externen) blijven de desinfectietorens gebruiken en de gebruikte
oppervlaktes worden gedurende de dag regelmatig schoongemaakt.
Ouders van groep 1 zijn nog steeds welkom om hun kinderen bij de kleuteringang te brengen, van de
andere ouders wordt verwacht dat zij in de steeg voor het plein blijven staan.
Bij uitstapjes wordt er elke keer kritisch bekeken of wij wel of niet gaan. Denk hierbij aan de geplande
schaatslessen die er straks aankomen of een bezoek aan een museum of theater. Als wij voor het
vervoer auto’s nodig hebben dan wordt er van elke volwassene verwacht dat zij een mondkapje dragen.
Waarschijnlijk mogen de ouders die willen rijden helaas niet mee naar binnen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij het graag.

Knutselmiddag met Baard
De twee teams van Jorwert en Baard hebben een aantal data gepland waarop de kinderen van beide
scholen gezamenlijk activiteiten ondernemen. Voor dinsdag 27 oktober stond er een ‘bosdag’ gepland.
Wij hebben de Pabo van NHL/ Stenden gevraagd of ze wilden meewerken en denken om een dagvullend
programma in het bos van Appelscha te ontwikkelen. Hier gingen ze enthousiast op in en een aantal
studenten die gespecialiseerd zijn in natuuronderwijs zijn hier meteen mee aan de slag gegaan. Helaas
heeft de huidige situatie rondom corona ervoor gezorgd dat wij deze activiteit moeten verzetten. Als de
omstandigheden in het voorjaar beter zijn dan is onze intentie om alsnog een ‘bosdag’ te organiseren.
Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen van de scholen elkaar wel echt beter leren kennen,
gaan wij nu op 27 oktober lampionnen knutselen. Dit keer komen de kinderen van groep 5 t/m 8 op
dinsdagmiddag bij ons in Jorwert en onze groep 1 t/m 4 gaat dan naar Baard.
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Nieuws regioschool
De projectgroep en de MR-en hebben deze week weer een overleg gehad. Over twee weken ontvangen
jullie een nieuw infobulletin met daarin de besproken thema’s.

Vernielingen op het schoolplein
We merken dat er niet altijd op een nette manier met de materialen op het schoolplein wordt
omgegaan. In de herfstvakantie zijn er helaas wat dingen vernield of stuk gegaan. Wij hebben Doarpsnut
een email gestuurd of zij op dorpsniveau hier wat aandacht aan kunnen besteden of ons van advies
kunnen voorzien. Zij bereiken meer mensen dan wij en we zijn ook niet op de hoogte van wie er op de
avonden en in de weekenden gebruik maken van ons schoolplein. Uiteraard gunnen wij het de kinderen
en de jongeren wel om gebruik te maken van het schoolplein. Het zou mooi zijn als we tot een oplossing
van dit probleem komen.

Luizen
Elke maandagmorgen gaan er twee leerkrachten heel zorgvuldig de haren van de kinderen bij langs.
Helaas worden er elke week luizen ontdekt. Wij nemen elke keer vrijwel direct contact op met de
ouders, zodat de haren meteen dezelfde dag behandeld kunnen worden. Willen jullie zelf ook dagelijks
of een aantal keren per week de haren van jullie kinderen goed bekijken/ doorkammen? En na
ontdekking van luizen de kinderen dezelfde dag nog behandelen?
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