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Informatieboekje 2017-2018 Jansenius de Vries

Informatie over de groepen.
Onze school werkt met jaargroepen. Aangezien onze formatie (het aantal leerkrachten dat we
mogen inzetten) de laatste jaren steeds rond de 4 banen schommelt, zijn we genoodzaakt om
combinatiegroepen te maken.
Dit schooljaar bestaat de school uit de volgende combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8.
Op onze school werken leerkrachten die allemaal een deeltijdbaan hebben. Wie waar wordt
ingezet, wordt jaarlijks bekeken. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar de bekwaamheden en
voorkeuren van de leerkrachten. Een groep heeft vaak twee leerkrachten vanwege
deeltijdbanen. De leerkrachten maken dan onderling afspraken en er is zeer frequent overleg,
zodat alles zo optimaal mogelijk kan verlopen.
De schoolleider heeft de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is er ook intern
begeleider (IB-er). Zij organiseert in nauw overleg met de leerkrachten de zorg. Zij is ook
aanwezig bij de oudergesprekken waar sprake is van extra zorg.
De directeur van de school is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Omdat de
directeur meerdere locaties aanstuurt is de schoolleider aanspreekpunt voor de dagelijks
gang van zaken.

Groepen 1 en 2
Wie werkt er vandaag in de groep?
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Juf Laura
Juf Audrey
Juf Laura
Juf Laura
Juf Laura

Gymnastiekuren
Elke dag hebben de kinderen twee keer bewegingsonderwijs. Bij mooi weer spelen ze
buiten, bij slecht weer gaan de leerlingen naar het speellokaal.
De leerlingen sporten in het speellokaal in hun ondergoed met gymschoenen
aan. Dit laatste heeft te maken met de veiligheid. We vragen aan u om voor deze
schoenen te zorgen. We bewaren ze op school.

Fruit eten
Om 10.15 u. gaan de kinderen fruit eten. U kunt uw kind(eren) fruit, een broodje en drinken
meegeven. Het is een tussendoortje, geef uw kind dus niet te veel mee.
Wij zijn een zgn. “Gruitenschool”. Dat betekent dat alle kinderen twee keer in
de week, op dinsdag en donderdag, groenten (bijv. een wortel) of fruit (en geen koek
o.i.d.) meenemen voor in de ochtendpauze.

Jaaroverzicht en informatieboekje
Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder gezin een jaaroverzicht. Hierin staan allerlei
activiteiten gepland voor het nieuwe schooljaar.
Het informatieboekje, wordt ook meegeven en is op alfabetische volgorde gerangschikt. Het
boekje geeft allerlei praktische informatie over het reilen en zeilen op school. De lijst met alle
namen van de leerlingen en hun adresgegevens wordt per mail gestuurd.

Kennismakingsboekje
Voor de ouders die hun kind voor het eerst op school brengen is een kennismakingsboekje
gemaakt. Daarin staat veel informatie over allerlei praktische zaken.
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Groepen 3-4-5-6-7-8
Wie werkt er vandaag in de groep?

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 3/4
Juf Roelina
Juf Roelina
Juf Roelina
Juf Tineke
Juf Tineke

Groep 5/6
Juf Tineke
Juf Tineke
Juf Audrey
Juf Audrey
Juf Audrey

Groep 7/8
Juf Anna
Juf Anna
Juf Anna
Juf Pia
Juf Pia

Dinsdagochtend vakleerkracht gymnastiek voor groep 3 t/m 8: juf Monique.

Gymnastiekuren
De kinderen gaan op dinsdag en donderdag naar de gymzaal.
Wilt u op de bovenstaande dagen uw kind gymkleding meegeven:
shirt/broek/schone gymschoenen.

Correctie
De leerkrachten kijken veelal dagelijks het werk van de kinderen na. We hebben
afspraken gemaakt over wat de leerkrachten in ieder geval zelf
corrigeren. We verzoeken de kinderen om ook zo nu en dan hun werk zelf na te
kijken. Naarmate ze ouder zijn, zullen ze dat vaker doen. Dit werk wordt door de leerkracht
steekproefsgewijs gezien.

Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen met bepaalde regelmaat huiswerk mee naar huis. Het
betreft dan vaak woordjes voor het dictee, tafels leren, of (vanaf
groep 6) topografie.
Ook krijgen ze, naarmate ze ouder worden, vaker leeropdrachten mee, of moeten ze zich
voorbereiden op de overhoringen voor aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. De
leerlingen regelen dit zelf met de leerkracht; u krijgt daar geen apart bericht van. De
kinderen van groep 8 krijgen regelmatig huiswerkopdrachten mee. We leren de leerlingen
om t.a.v. de schoolse zaken verantwoording te dragen als voorbereiding op het voortgezet
onderwijs. We vinden wel dat we huiswerk met mate moeten geven.

Algemene informatie:
Aanmelden van kinderen
Kinderen kunnen worden aangemeld middels een inschrijfformulier waarop gegevens van
zowel het kind als de ouder(s)/verzorger(s) worden ingevuld. Door het ondertekenen door
beide ouder(s)/verzorger(s) van het inschrijfformulier conformeren zij zich aan de visie en
werkwijze van de school. Namens de school zal de directeur het inschrijfformulier
ondertekenen. Voor de aanname geldt de Wet Passend Onderwijs. Dit streeft ernaar om
ieder kind op de juiste plek te krijgen. Zie hiervoor de schoolgids en de website passend
onderwijs.

Bibliotheekbezoek
Om het lezen nog meer te stimuleren, gaan de groepen 3 t/m 8 één keer per maand onder
schooltijd naar de bibliotheek. Zij lenen daar een boek op de
schoolpas. Deze boeken blijven een maand op school, daarna worden ze
omgeruild.
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B-fit
Het komende schooljaar maken we gebruik van de subsidie voor B-fit. Hierbij worden allerlei
extra activiteiten aangeboden in het kader van gezond gedrag, voeding en bewegen. We zijn
officieel een B-Fit school.

Buitenschoolse opvang: overblijven
Op school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Er is een vaste
groep ouders die bij toerbeurt het overblijven regelt. Er zijn steeds
twee ouders aanwezig. De kinderen gaan eerst met elkaar aan tafel om hun
meegebrachte lunch te nuttigen. Daarna gaan ze, afhankelijk van het weer,
binnen of buiten spelen.
Voor het overblijven wordt regelmatig spelmateriaal aangeschaft. Ook kunnen de kinderen
op de computer spelletjes spelen.
Mocht u regelmatig gebruik maken van deze regeling, dan kunt u een
strippenkaart kopen t.w.v. € 20,= of € 40,= of € 60,= respectievelijk voor 10x,
20x, of 30x overblijven. Deze kaart is onbeperkt geldig en kan voor het hele gezin gebruikt
worden.
Blijft uw kind(eren) incidenteel over dan kunt u contant betalen. De kosten
bedragen dan € 2,50 per kind per keer.

Buitenschoolse opvang: voorschoolse opvang
Ook voorziet de school in voorschoolse opvang voor uw kinderen. Vanaf half 8 is een
ervaren overblijfkracht voor uw kind aanwezig. U kunt uw kind aanmelden via de
groepsleerkracht van uw kind. De kosten zijn gelijk aan de
tussen-schoolse opvang.
Zowel de contante betaling als het kopen van de strippenkaart kan via de leerkrachten of
rechtstreeks via een overblijfouder vanaf vijf minuten voor twaalf. (11.55 uur)

Buitenschoolse opvang: naschoolse opvang
De school heeft een convenant gesloten met Kids2b. Kids2b is een professionele organisatie
voor kinderopvang in Noord-Groningen. Er wordt ook opvang op vrije dagen en in de
vakanties geregeld, mits er voldoende kinderen gebruik maken van de opvang. Er is nu
opvang op drie dagen per week, op de maandag, de dinsdag en de donderdag, aansluitend
aan de schooltijden. Mocht er ook voldoende belangstelling zijn voor de woensdag, dan zal er
op termijn ook op deze dag opvang geregeld gaan worden. Kids2b heeft een centraal kantoor
in Onderdendam en is te bereiken op 050-3688000 of via www.kids2b.nl. De opvang van de
leerlingen vindt plaats in de school.

Culturele vorming
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil bewerkstellingen dat alle scholen
in het primair onderwijs de gelegenheid wordt geboden hun visie
op de plaats van cultuureducatie te formuleren. Daarvoor zijn extra middelen beschikbaar
gesteld, want kinderen moeten in ruime mate de gelegenheid
krijgen om kennis te maken met kunst. K&C ondersteunt de scholen
bij het ontwikkelen van deze visie. De consulenten van dit bureau hebben contacten met
kunstenaars uit de diverse disciplines. Ook kennen zij de (eigen) aardigheden van de directe
omgeving van de school.
We hebben afgelopen jaar onze visie beter geformuleerd en gekeken waar culturele vorming
binnen onze methodes aan bod komt. In feite willen we dat alle kinderen met zoveel mogelijk
disciplines in aanraking komen. De omgeving van school, maar ook alle audiovisuele
hulpmiddelen zullen een rol gaan spelen.
Voor alle voorstellingen geldt dat er vooraf en achteraf in de klassen m.b.v. lesbrieven
en/of workshops aandacht besteed wordt aan de inhoud van het programma.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld in de bak in de gang bij de meterkast.
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Gruitendagen

Wij zijn een “Gruitenschool”. “Gruiten” betekent groente of fruit. Als school
stimuleren wij het dat kinderen gezond eten en drinken en niet te veel
snoepen. Dinsdag en donderdag zijn onze “Gruitendagen”. Wij vragen u om uw kind in ieder
geval op deze dagen een stuk fruit of groente (wortel, paprika, selderie stengel) mee te geven
voor in de pauze.

Kerst
Tijdens “de donkere dagen voor kerst” wordt de school helemaal in
kerststemming gebracht. Overal hangen lichtjes, kerstklokken en andere prachtige
versieringen. En ook de kerstboom ontbreekt natuurlijk niet in de klassen. In de laatste week
voor de kerstvakantie organiseren we leuke activiteiten voor alle kinderen. De kinderen
kunnen kiezen uit diverse onderdelen. We vragen dan ook ouders om te helpen.
Op de laatste donderdag of vrijdag voor de kerstvakantie sluiten we het jaar af met een
kerstontbijt of maaltijd voor alle kinderen.

Kinderboekenweek
Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek in oktober wordt er op speelse wijze extra
aandacht aan lezen besteed. Het thema van de Kinderboekenweek staat
dan centraal.

Koningsspelen
We doen elk jaar mee aan de Koningsspelen. Er worden dan allerlei bewegingsactiviteiten
op school georganiseerd.

Leerlingenraad
Elk jaar kiezen de leerlingen van groep 5-6-7-8 uit hun midden een leerlingenraad
bestaande uit 8 leerlingen. Samen met een leerkracht gaan zij
allerlei zaken bespreken die voor de kinderen en de school belangrijk zijn. Ook hebben zij
een belangrijke rol bij allerlei festiviteiten op school.

Medezeggenschapsraad
De MR van obs Jansenius de Vries bestaat uit:
Oudergeleding: Jannet Benthem en Dennis van Erkel
Personeelsgeleding: Tineke Raangs en Laura Wolthers
Namens de school neemt Jannet Benthem plaats in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van Schoolbestuur L&E (GMR).

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt 1x in de 2 week via de mail naar alle ouders verzonden. En wordt op
de website van de school gepubliceerd.

Oldersum
Groep 6 heeft een jaarlijkse uitwisseling met de groep 6 van de Grundschule uit Oldersum in
Duitsland. Wij gaan in het najaar naar Duitsland en in het voorjaar komen zij ons bezoeken.
Dit initiatief is genomen door de Historische Kring van Warffum en van Oldersum.
Op Roakeldais
Tijdens de "Op Roakeldais" week gaan we met de gehele school naar de scholenochtend
van Op Roakeldais.
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Ouderraad
De ouderraad bestaat uit:
Jan Slump: voorzitter, Berdina v.d. Boog: secretaris, John Timmers: penningmeester.
Daarnaast kiezen de ouders per groep een klassenouder. De klassenouders vormen samen
met de voorzitter, secretaris en penningmeester de ouderraad. Op de nieuwsbrief wordt
bekend gemaakt welke personen klassenouder zijn.

Oud papier
Acht keer per schooljaar halen we het oud papier op van heel Warffum. Voor school een
belangrijke activiteit, omdat het veel geld in het laatje brengt.
Afhankelijk van de oud papier prijs levert de inzameling zo’n € 6000,- per jaar
op. Het belang van de school is dus groot. Niet alleen De Grote Reis wordt ervan
betaald, maar er is veel meer….
 Het licht en geluid bij presentaties of voorstellingen
 Schoolreizen voor alle kinderen voor minder dan de kostprijs
 Computers
 De aankleding van de thematische sport- en speldag
 Extra financiële ruimte voor de projectweek
 Een bijdrage voor de aankleding van het plein
 Extra aankleding van het gebouw
Deze opsomming is niet volledig, maar illustreert wel het belang van de acties. Per keer zijn
er 20 mensen nodig met 10 aanhangers. De inzamelingen duren
ongeveer 2 uren en zijn erg gezellig. De koffie staat altijd klaar en na afloop is
er tijd voor een drankje. Via schriftelijke oproepen, maar ook via de telefoontjes van de
groepsouders wordt gevraagd om mee te doen. Als van ieder gezin iemand 3x per schooljaar
meedoet, dan zijn er voor alle acties voldoende mensen.
Door de oud-papierflyer wordt het dorp op de hoogte gebracht van de acties, tevens deelt de
school dan ook informatie met alle bewoners. De kinderen van groep 7&8 zorgen acht maal
per jaar voor de verspreiding van deze flyer.

Parkeren en rijroutes
Ouders worden dringend verzocht om bij het halen en brengen van hun kinderen hun auto
op de parkeerplaats bij de sporthal aan de Westervalge te
parkeren. Vanwege de veiligheid van de kinderen is het van belang om het
autoverkeer door de Lamerisstraat tot een minimum te beperken. U wordt daarom tevens
verzocht om de rijroute vanaf de A.G. Belstraat naar de Westervalge te volgen, of de route
vanaf de Noorderstraat naar de Westervalge te volgen.
Parro
We maken gebruik van het digitale oudercommunicatiesysteem Parro. Dit is gekoppeld aan
ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Zo kunt u (korte) berichten en/of foto’s van uw kind
ontvangen. Via de app of via www.parro.nl.

Pasen
De donderdag voor het paasweekend organiseren we paasactiviteiten. Deze
activiteiten kunnen variëren van een ontbijt tot allerlei spelletjes.
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Projectweken
Een keer per jaar wordt er op school een project georganiseerd. Er staat dan een bepaald
onderwerp centraal. Soms kiezen we ook meer dan één onderwerp: sommige onderwerpen
zijn namelijk minder geschikt voor oudere groepen en omgekeerd.
Er worden bezoeken afgelegd aan bij het onderwerp passende bedrijven, instellingen,
overheidsdiensten enzovoort in Warffum of omgeving. Ook is het mogelijk dat
"gastdocenten" komen vertellen over onderwerpen die met het gekozen project te
maken hebben.
In de Nieuwsbrief wordt vooraf aangekondigd wanneer het project wordt gehouden en
wanneer de gezamenlijke afsluiting zal zijn.

Project groep 8
Aan het eind van het schooljaar wordt groep 8 een project aangeboden. Dit project mondt
uit in een presentatie voor de ouders.

Schaatsen
Strenge winters zijn er niet zoveel meer. Mocht de ijsbaan berijdbaar zijn, dan worden er
schaatswedstrijden gezamenlijk met C.B.S. De Rank georganiseerd.
Het kan ook zijn dat we als school een middag lekker gaan schaatsen. Voor de kinderen die
niet kunnen schaatsen organiseren we een alternatief programma.

Schoolfotograaf
Een keer in de twee jaar (rond mei/juni) komt er een schoolfotograaf op school om uw kroost
zo leuk mogelijk op de foto te zetten (alleen, met de hele groep
en eventueel met broers en zussen). Alle andere foto’s kunt u van onze
site halen. De schoolfotograaf komt weer in het schooljaar 2017-2018.

Schoolgids
De schoolgids kunt u lezen op onze website. Indien u toch graag een papieren versie van de
schoolgids wilt ontvangen dan verzoeken wij u om dit door te geven via het e-mailadres van
school.

Schoolreizen, snuffeldag, schoolkamp en Grote Reis
De schoolreisjes van de groepen 1 t/m 7 worden in de maanden mei t/m juli gehouden.
Aan het begin van het schooljaar hebben alle kinderen ”snuffeldagen”, waarbij het accent
vooral op de groepsvorming zal liggen. Dit wordt spelenderwijs gedaan in de nieuwe
groepen.
Groep 7&8 gaat eenmaal in de twee jaar op schoolkamp. Het accent ligt tijdens deze
activiteiten op de groepsvorming.
De kinderen van groep 8 maken de traditionele “Grote Reis”. Met een bus maken de
kinderen een rondrit door ons land langs vele bekende plaatsen. Deze reis wordt de kinderen
tot dusverre erg goedkoop aangeboden door de ouderraad.
Het kan zijn dat we een oproep doen voor begeleiders van de schoolreis. Er zijn vaak veel
ouders die belangstelling hebben om mee te gaan. De ouders van de OR en MR hebben
voorrang om mee te gaan. Indien er teveel ouders mee willen, loten we.
Voor de meerdaagse reizen worden ouders benaderd als extra begeleiding. Helaas kunt u
zich hiervoor niet opgeven!
De penningmeester van de ouderraad geeft ieder jaar aan wat de kosten van het schoolreisje
en het schoolkamp zijn en op welke wijze er betaald kan worden.
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Schooltijden
Onze school kent de volgende schooltijden:

Groep 1,2,3,4
maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.30
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

13.15 – 15.15
13.15 – 15.15

8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.30
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

13.15 – 15.15
13.15 – 15.15

13.15 – 15.15
Gr. 1 vrijdag vrij

Groep 5,6,7,8
maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.15 – 15.15
13.15 – 15.15

Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op het schoolplein. De
kinderen van groep 1 en 2 mogen dan door hun ouders naar binnen gebracht worden. De
oudere kinderen blijven buiten tot de bel gaat, vijf minuten voor de aanvang van de lessen.
De kinderen kunnen hun tassen dan onder de veranda leggen. Bij slecht weer kunnen de
kinderen vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen naar binnen.

Schoolverzuim
Afspraken voor tandartsen, artsen, logopedie etc. dienen zoveel mogelijk buiten de
schooluren om te worden gemaakt. Ook zwemlessen en dergelijke kunnen
beslist niet onder de schooltijden ingepland worden. Om het leren op school zo
goed mogelijk te laten verlopen, moet er zo weinig mogelijk verzuimd worden. Vaak blijkt dat
het missen van lessen behoorlijk doorwerkt in de volgende lessen. Voor kinderen die wat
langer ziek zijn, kunt u, als uw kind dat aan kan, ook werk halen van school om de
achterstand zoveel mogelijk te beperken. Indien een kind (telefonisch) niet is afgemeld,
zullen we altijd proberen vanuit de school om de ouders te bellen.

Sinterklaas
Op 5 december (of vlak daarvoor) brengt Sint Nicolaas met de Pieten een bezoek aan onze
school. In de groepen 1 t/m 4 komt hij uitgebreid op bezoek
in de klas. In de groepen 5 t/m 8 komt hij even langs.
We verwachten dat deze kinderen een surprise met gedicht maken voor een medeleerling.
De leerlingen van deze groepen trekken hiervoor lootjes. We spreken daarvoor een vast
bedrag af. Tijdens deze dag werken we met gewijzigde schooltijden.

Sint Maarten
Jaarlijks besteden wij aandacht aan het feest van Sint Maarten.

Slimfit school
Dit schooljaar gaat de school zich verder oriënteren op een nieuwe manier van organiseren
van het onderwijs. Dit is het Slimfitmodel. Hierbij wordt soms klas-doorbrekend gewerkt, met
leerkrachten als specialisten. Daarbij een eigen leerweg voor ieder kind, tegemoetkomend
aan meervoudige intelligenties van kinderen en met participatie van ouders en omgeving.
Hierbij gaan de kinderen ook dagelijks met een tablet werken.

Sportdag
Elk jaar houden de groepen 5 t/m 8 een gezamenlijke sportdag met de Christelijke
Basisschool De Rank, de andere basisschool in het dorp.
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Vakantierooster 2017 - 2018
VAKANTIE

TIJDVAK

Eerste schooldag

4 september 2017

Herfstvakantie

23 okt. t/m 27 okt. 2017

Kerstvakantie

25 dec. 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 feb. t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag en Pasen

30 maart t/m 1 april 2018

Meivakantie

27 april t/m 11 mei 2018

Koningsdag

27 april 2018

Bevrijdingsdag

5 mei 2018

Hemelvaartsdag + dag erna

10 mei t/m 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomervakantie

23 juli t/m 31 augustus 2018
Margedagen 2017- 2018

Vrijdagmiddag 22 december
Maandag middag 12 februari
Woensdag 11 april
Donderdag middag 17 mei
Dinsdag middag 3 juli
Vrijdag 20 juli

Middag voor de vakantie
Alle kinderen vrij
Studiemiddag team
Alle kinderen vrij
Studiedag team
Alle kinderen vrij
Studiemiddag team
Studiemiddag team
Alle kinderen vrij
Middag voor de vakantie
Alle kinderen vrij

Verhuizing
Kinderen die van een andere basisschool komen kunnen een dag meedraaien om een beetje
te wennen. Van de vorige school krijgen zij een onderwijskundig rapport mee. Hierin staan
alle gegevens van het kind om de overgang soepel te laten verlopen. En nemen we contact
op met de vorige school. Verlaat een kind onze school, vanwege een verhuizing o.i.d., dan
zorgen we ervoor dat alle belangrijke gegevens in het verhuisrapport naar de volgende school
gaan. Ook dan hebben de scholen onderling contact.
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Voetballen
Elk voorjaar wordt er een landelijk schoolvoetbaltoernooi georganiseerd voor zowel meisjesals jongensteams van groep 7 en 8. De eerste wedstrijden vinden op regionaal niveau
plaats. Bij voldoende belangstelling van de kinderen worden er van onze school teams
georganiseerd om mee te doen. Soms kunnen we in Warffum voetballen, soms gaan we
naar een ander dorp. We doen dan ook graag een beroep op de ouders.

Wandelen avond4-daaagse
De kinderen kunnen elk jaar meelopen met de avond4-daagse. De school is verzamelpunt.
Website
Onze school kent een eigen website, www.janseniusdevries.nl Van deze site kunnen ouders
informatie halen over de school. Briefjes, maandkalenders en
oproepen die via de kinderen of per e-mail naar huis gaan, worden ook op de
site geplaatst. Van vele activiteiten worden foto’s gemaakt en deze worden ook
op de site geplaatst. U kunt zelf de foto’s downloaden en afdrukken.

Ziekmelding
Mocht uw kind niet naar school kunnen in verband met ziekte, of om andere dringende
redenen, dan kunt u dit voor 8.30 of tussen 12.00 en 13.00 doorgeven. Mocht uw kind tijdens
de schooluren ziek worden, dan is het belangrijk om u te kunnen bereiken. Geeft u aan het
begin van het schooljaar de leerkracht van uw kind een telefoonnummer of opvangadres
door. Vergeet niet wijzigingen door te geven.
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Adressen:
Bestuurskantoor Schoolbestuur L&E,
Postbus 5
9989 ZG Warffum
Tel: 0595 - 424955
Fax: 0595 - 425131
schoolbestuur@lauwerseneems.nl www.lauwerseneems.nl
Bezoekadres: Noorderstraat 13, Warffum

School:
OBS Jansenius de Vries
Westervalge 5
9989 EB Warffum
0595 42 23 30
obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl
www.janseniusdevries.nl

Personeel:
Directeur:
Sineke Sietsema

tel: 06-11425186

Schoolleider:
Petra van der Scheer

tel: 06-22147892

Groepsleerkrachten:
Anna Bakema
Pia van der Schoor
Tineke Raangs
Audrey de Vink
Roelina van der Vlugt
Laura Wolters
De groepsleerkrachten zijn via de school te bereiken.

Vakleerkracht gymnastiek:
Monique van der Krogt

Concierge:
Reint Smit

Inspectie van het onderwijs:
Voor vragen over onderwijs kunt u gratis bellen met telefoonnummer
0800 - 8051
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u zich wenden
tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs
tel: 0900-1113111
info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl

Klachtencommissies
Landelijke klachtencommissie
Secretariaat, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen
GGD algemeen, Postbus 584, 9700 AN Groningen

tel: 030-2809590
tel: 050-3674000
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Vertrouwenspersonen
Bij Lauwers en Eems is een aantal mensen aangesteld die de rol van vertrouwenspersoon
vervullen. Zij zijn onafhankelijk en kunnen het verhaal van de ouder(s) aanhoren en
desgewenst samen met hen zoeken naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon
helpen bij het indienen van een klacht. De inhoud van die gesprekken zijn uiteraard
vertrouwelijk.
Binnen L&E, voor de begeleiding bij de indiening van een klacht:
De heer A. Tuntelder, Uithuizermeeden
tel. 0595 - 412794
De heer R. Visser, Winsum
tel. 06 - 14158207
Mevrouw L. Nienhuis, Eenrum
tel. 06 - 22659676

Jeugdzorg:
GGD (logopedie, jeugdarts, schoolverpleegkundige)
www.ggdgroningen.nl
tel: 050-3674177
Veilig thuis: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
www.vooreenveiligthuis.nl
tel: 0800-2000

Bovenschoolse directie:
Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden voor het basis- en voortgezet onderwijs en
voor de contacten met het dagelijks bestuur heeft het bestuur twee directeuren-bestuurders.
Voor het voortgezet onderwijs is dat dhr. Wolbert van Wageningen. De basisscholen staan
onder leiding van dhr. Aris Fickweiler.
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