Westervalge 5 – 9989 EB Warffum
Telefoon: 42 2330
email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl
http://www.janseniusdevries.nl

Agenda.
16 sept.
19 sept.
20 sept.
21 sept.
22 sept.
26 sept.
4 oktober
5 oktober
8 oktober
11 oktober
16-17-18-19 oktober
21 okt. t/m 29 okt.
7 november
10 november
11 november

Nieuwsbrief 1
14 september 2017
Oud papier
O.R. vergadering 19.30 uur op school
Snuffeldag
Schoonmaakavond (graag m.b.v. ouders)
Tocht om de Noord groep 5/8
Info-inloopavond groep 1 t/m 8: 18.30-19.30 uur
Opening Kinderboekenweek
Landelijke stakingsdag
4 mijl te Groningen
Juf Roelina 40 jaar juf
Omgekeerde oudergesprekken
Herfstvakantie
Zakelijke ouderavond
Sint Maarten
Oud papier

Stakingsdag
Donderdag 5 oktober doen wij mee aan de landelijke stakingsdag (nadere info volgt).
Stoetbomen groep 3

Eerste schooldag
Samen proosten op het nieuwe schooljaar.

Jubileum juf Roelina van der Vlugt
Dit schooljaar is juf Roelina 40 jaar werkzaam op onze school. Dit
willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
We gaan op woensdagmorgen 11 oktober dit samen met de
kinderen vieren.
Op de middag is er een samenzijn voor genodigden.
Voor ouders en andere belangstellenden is er op deze
woensdagmorgen van 12.00 tot 12.30 gelegenheid om juf Roelina
te feliciteren.
Snuffeldag 2017
Ieder schooljaar wisselen de groepen qua samenstelling. Om de kinderen de gelegenheid te geven
elkaar aan het begin van het schooljaar te leren kennen, starten we altijd met een " snuffeldag".
Op deze dag worden er groepsvormende activiteiten gedaan. Dit jaar besteden we hier op
woensdag 20 september aandacht aan.
De kinderen maken een kunstwerk en er zal gedanst worden. Zodoende hopen we dat er een goede
onderlinge verstandhouding ontstaat, waardoor de sfeer in de groep positief zal zijn .
Informatieboekje en belangrijke data schooljaar 2017-2018
In het nieuwe schooljaar krijgen de oudsten van het gezin een lijst met belangrijke data mee naar
huis. De namenlijst en informatieboekje worden digitaal verstuurd.

Schoonmaakavond
Op de vorige schoonmaakavond in maart is voorgesteld door de aanwezige ouders om 2 keer per
jaar een schoonmaakronde te doen. Zo wordt alles beter bij
gehouden en is het minder werk. Natuurlijk juichen we dit
soort initiatieven alleen maar toe. Daarom nu op 21 september
weer een schoonmaakavond. U kunt zich opgeven via de mail,
via de papieren op de klassendeur, of telefonisch.
Alvast bedankt voor uw opgave.
Tocht om de Noord 2017
Dit jaar is Warffum op zondag 24 september ook in de route opgenomen .
Op school werken wij ook over het thema Kerstvloed 1717.
Groep 5 t/m 8 zal hiervoor een schilderij maken. Dit zal op zondag 24 september tentoongesteld
worden langs het Smeltenspad, zodat alle wandelaars dit kunnen bewonderen. Natuurlijk bent u ook
van harte welkom om te komen kijken.
Informatie-inloopavond dinsdag 26 september om 18.30 uur
Dinsdagavond 20 september hebben we onze informatie-avond voor alle ouders . Op deze avond
vertellen de kinderen in alle groepen over het leren en werken in hun groep. De boeken en
materialen liggen op tafel en de leerkrachten zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Voor groep 1 en 2 en groep 8 is er wel een kwartier voor specifieke uitleg over de bijzonderheden
van dit schooljaar. Bij groep 3 is er een doorlopende digibord-impressie van het werken in de klas.
Tijden: Groep 1 en 2: 18.45 uur
Groep 8: 19.00 uur (Plusklas)
Dit zal worden aangegeven met een bel, vriendelijk verzoek om tijdens deze uitleg geen jongere of
oudere kinderen mee te nemen in de klas. Het is tijdens deze uitleg niet de bedoeling dat er over
individuele kinderen wordt gesproken.
We hopen u allen, met uw kind(eren) te ontmoeten op deze avond!
Oudergesprekken
We willen dit jaar het eerste gesprek met ouders op een andere manier gaan invullen. We noemen
dit het " omgekeerde oudergesprek ".
Hierbij is het de bedoeling dat u als ouder informatie geeft over uw kind. Dit kan gaan over het
karakter, het gedrag, gewoontes, enz. kortom alles wat van belang is voor de leerkracht om te
weten over uw kind.
Hiervoor zal weer de gespreksplanner worden opengezet op maandag 18 september 20.00 uur tot
en met 6 oktober .
Dagen waarop de gesprekken kunnen plaats vinden zijn:
Maandag 16, dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 oktober.
Indien u hier vragen over heeft, horen we dit natuurlijk graag.
Oud papier tijdens de zomervakantie
Vanwege de afwezigheid van dhr. Van de Berg wegens ziekte, is het beheer van de container
tijdens de vakantie overgenomen door Jan Slump en Eddy Berghuis.
Beide mannen hebben erg hun best gedaan en daarvoor zijn we ze erg dankbaar!
Heel fijn dat zij dit op zich hebben genomen, dus allebei : Bedankt!
Dhr. Van de Berg zal vanaf nu weer het beheer van de container onder zijn hoede nemen. Hier zijn
we ook weer blij mee en we wensen hem hierbij weer veel succes!

Parro app
Er zijn ouders die zich nog niet hebben aangemeld voor Parro, ons digitale communicatiesysteem.
Hiervoor komt binnenkort een nieuwe code, zodat dit alsnog geregeld kan worden. U krijgt hiervoor
een uitnodigingsmail. Hierin staan de instructies + een koppelcode om een account te maken. Deze
code verloopt na 21 dagen.
Slimfit nieuws:
*Begrijpend lezen/luisteren:
Dit schooljaar gaan we starten met begrijpend lezen op de Slimfit wijze. Dit houdt in dat er
groepsoverstijgend gewerkt gaat worden. We beginnen dit schooljaar wel in de eigen groep en
hopen daarna samen met groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 verder te gaan.
Het is voor ons ook spannend, maar we zien het ook als een uitdaging om zo te starten met
gepersonaliseerd leren.
*Kindgesprekken
Groep 7 en 8 heeft al een paar jaar een kindgesprek met de leerkracht over de doelen die willen
bereiken. Wat wil je eigenlijk leren, waarom en hoe ga je dit doen?
Hier vullen ze een formulier voor in met de ouders en dit komt terug bij de leerkracht.
Dit willen we gaan uitbreiden met groep 5 en 6, natuurlijk op het niveau van deze groepen.
Dit komt in het portfolio, en het zal ook geëvalueerd worden na een periode.
*Klassenthee
Wij willen graag vaker in contact komen met u als ouder. Daarvoor zult u dit schooljaar worden
uitgenodigd om met uw kind in de klas een kopje thee te komen drinken.
We starten dan na schooltijd tot ongeveer 16.00 uur. Uw kind kan dan vertellen wat er zoal in de
klas gedaan wordt en u kunt de juffen vragen stellen. Het is de bedoeling dat elke groep 1 keer aan
de beurt komt. U krijgt hiervoor een uitnodiging via de mail.
*Leerkracht als specialist
We gaan ook starten met leerkracht als specialist. Juf Tineke zal Engels en juf Anna zal topo gaan
geven. Ze wisselen hierbij dan van groep.
B-fit op de Jansenius de Vries
Zoals u weet vinden we op onze school een gezonde geest in een gezond lichaam erg belangrijk,
want hierdoor zitten de kinderen beter in hun vel en presteren ze beter.
Dit schooljaar starten we met een aantal sportieve activiteiten ,
naast de reguliere gymlessen:
- alle dagen een rondje om de school rennen
- deelname 4 mijl op zondag 8 oktober ( groep 5 t/m
-

deelname aan Tocht om de Noord op vrijdagmorgen 22
september ( groep 5 t/m 8)

-

dansclinics (alle groepen).

Wijziging gymtijd
Op donderdag zullen onze kinderen dit schooljaar op de middag gym krijgen, in plaats van
op de morgen. Op dinsdag blijft de gym op de morgen.
Uitbreiding MR
De MR heeft besloten om hun aantal leden toch weer uit te breiden. Vanwege uitbreiding van de

MR en het stoppen van één van de ouders. Hierdoor is de MR op zoek naar een nieuw lid in de
oudergeleding. Daarnaast heeft ook Dennis van Erkel aangeven te willen stoppen. Hierdoor ontstaat
er nog een vacature. Dus, we zijn op zoek naar 2 nieuwe leden.
Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben invloed op de gang van zaken in en rond de school.
Daarvoor is wettelijk de Medezeggenschapsraad ingesteld.
De MR is een overlegorgaan waarin ouders/verzorgers en leerkrachten met de directie en soms
het schoolbestuur overleggen over het onderwijs, de financiën en de organisatie.
Spreekt het bovenstaande je aan? Dan zijn we op zoek naar jou.
Voor vragen of om je meteen aan te melden voor de MR, mag je Dennis van Erkel
bellen (06-28064070), mailen (dverkel@ziggo.nl) of mailen naar
obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl of Jannet Benthem (voorzitter) om informatie vragen
Kerstkaartenverkoop
Dit najaar gaan alle kinderen kerstkaarten maken en verkopen om zo de kas te spekken van school.
U hoeft dus geen kerstkaarten te kopen, u krijgt via de kinderen een hele mooie originele
kerstkaart. Nadere informatie volgt.
Muziekles groep 3/4
Juf Gerrie Jonker zal dit schooljaar weer een aantal lessen algemene muziekleer gaan geven in
groep 3 en 4. Over muziekles in de andere groep is op dit moment nog niets bekend.
Plusklas nieuws
Zoals u weet, hebben wij op woensdagmorgen de plusklassen (middenbouw en bovenbouw) in onze
school. Dit zijn kinderen van andere scholen met een hulpvraag. Er zijn 2 nieuwe juffen voor
benoemd: juf Annita Smit (bovenbouw) en juf Renee Doornbusch (middenbouw) .
Wij wensen juf Annita en Juf Renee veel succes en plezier op onze school.
Data oud papier.
Hierbij het overzicht van de acties voor het oud papier in dit schooljaar. U kunt zich altijd
aanmelden om te helpen, vele handen maken licht werk.
De acties starten om 9.30 uur.
Aanmelden kan via school.
Zaterdag 16 september 2017

Zaterdag 11 november 2017

Vakantierooster en margedagen
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

HIEPERDEPIEP!
SEPTEMBER
13
Casper Kiep
22 Joren de Vries
28 Babette Woldring

Groep
6
2
2

OKTOBER
25 Tim Berghuis

Groep
4

Volgende Nieuwsbrief: Week van 25 september 2017.

Team obs Jansenius de Vries.

