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

Agenda.
16-17-18-19 oktober
20 oktober
21 okt. t/m 29 okt.
7 november
10 november
11 november
16 november
5 december
21 december
22 december
23 december t/m 8 januari 2018

Nieuwsbrief 3
12 oktober 2017
Omgekeerde oudergesprekken
Verkort rooster groep 5 t/m 8
Herfstvakantie
Zakelijke ouderavond (uitnodiging volgt z.s.m.)
Sint Maarten
Oud papier
Uitstapje groep 6 Oldersum (Duitsland) (nadere info volgt).
Sinterklaas op school
Kerstviering op school
Alle leerlingen ‘s middags vrij
Kerstvakantie

Welkom op school
Aimée van Erkel, Nikki Neperus, Luuk Spinder, zijn gestart bij ons op school We wensen Aimee,
Nikki, Luuk en hun ouders veel succes en plezier bij ons op school.
Roelina 40 jaar juf
Woensdag 11 oktober hebben we het 40 jarig jubileum van juf Roelina gevierd. Ze is ’s morgens
opgehaald door een versierde jeep. Daarna was erin het speellokaal een feestelijk programma met
alle groepen en vele cadeau’s. Groep 3 en 4 kreeg bovendien een “feestdans-les” (door dansschool
La Danse). Om 12.00 uur was er een inloop voor alle belangstellenden en op de middag een receptie
voor familie en genodigden.
Juf Roelina was erg verrast door alle belangstelling en cadeau’s.

Nieuws van de OR
Dit schooljaar zijn de klassenouders van de groepen:
Groep 1: Vanessa Kuizenga
Groep 2: Leonie de Groot
Groep 3: Vacature
Groep 4: Anita Bonnema
Groep 5/6: Bea Berends
Groep 7: Linda Hekkema
Groep 8: Bianca Schol
Wij wensen iedereen veel plezier en succes in de O.R..
Leerlingenraad
De leerlingenraad van dit schooljaar is gekozen en voorgesteld bij de opening van de
Kinderboekenweek 2017. Leerlingenraad 2017-2018: groep 5: Max – Lieke
groep 6: Renze – Lisa
groep 7: Casper – Marrit
groep 8: Willem - Esmee
Schoolgids/Schooljaarplan
Op onze website vindt u de schoolgids en schooljaarplan van 2017-2018. Indien hier vragen over
zijn, horen we dit graag.
Afscheid Mirjam Meppelink Kids2B
Vanwege een nieuwe baan in Groningen is juf Mirjam gestopt bij ons op school bij de naschoolse
opvang. De kinderen en het team hebben afscheid van haar genomen en zullen haar missen. Juf
Martje Garst zal haar plek gaan overnemen. We wensen beide dames veel succes en plezier op hun
nieuwe werkplek.
Vragenlijst groep 5 t/m 8
Op vrijdag 20 oktober zullen alle kinderen van groep 5 t/m 8 in de klas een vragenlijst invullen over
hun welbevinden, hun sportiviteit enz.. Aan het einde van dit schooljaar zullen de vragen nogmaals
worden beantwoord. Zo hopen we een overzicht te krijgen van de ontwikkeling op sociaal,
emotioneel en sportief niveau. De begeleider van het Huis van de Sport meester Sjaak Leemans zal
hier een deel van afnemen. Indien er bijzonderheden uitkomen, hoort u dit natuurlijk.
Voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd was zeer geslaagd, veel kinderen
deden mee en de uiteindelijke winnaar was Mette
Dulleman, op de tweede plaats kwam Yuan Post. Allebei
van harte gefeliciteerd!
Mette zal onze school vertegenwoordigen bij de volgende
ronde.
Ook de dames Janna en oma Agnes, bedankt voor de hulp!

4 mijl
Op zondag 8 oktober heeft een grote groep kinderen en ouders meegedaan aan de 4 mijl van
Groningen. Alle lopers hebben de eindstreep gehaald en een mooie medaille ontvangen. Een heel
mooi resultaat waar we erg trots op zijn! Hiervoor willen we ook de begeleiders bedanken die hier
veel tijd en energie in hebben gestoken: Wim Bakker, Jan Slump, Beate Hendriks, Arjan Hendriks
en Bea Berendsen.

Verkort rooster voor de vakantie
Vrijdag voor de herfstvakantie willen we graag dat de kinderen van groep 5 t/m 8 een lunchpakket
meenemen naar school. Er wordt dan samen gegeten en iedereen is om 14.00 uur vrij.
Indien dit oppasproblemen geeft, kunt u dit melden aan de juffen.
Even voorstellen
Mijn naam is Pia van der Schoor en ik woon in Appingedam
samen met Bas. We hebben 2 dochters: Ellis van 7 en
Sophieke van 6 jaar.
Sinds dit schooljaar werk ik met veel plezier hier op school.
Op donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 7 & 8. Op
maandag en dinsdag doe ik dat ook, maar dan in
Uithuizermeeden.
In mijn vrije tijd lees ik graag de krant en spannende
boeken. Ook houd ik erg van reizen.
Ik verheug me erg op dit schooljaar, want ik heb het hier (en
in Uithuizermeeden) erg naar mijn zin!

Schoolfruit 2017-2018 start dinsdag 13 november 2017
We zijn erg blij ,dat we dit schooljaar weer mee mogen doen met de actie "Schoolgruiten".
Hiervoor ontvangen we voor 3 dagen gratis fruit op school. Dit duurt totaal 20 weken. We zoeken
hiervoor ouders die voor 10.00 op school komen ,om het fruit klaar te maken voor de kinderen van
groep 1 t/m 4. Joyce Schepel heeft aangegeven dat zij de coördinatie hiervan op zich wil nemen.
Indien u ons hierbij wilt helpen, graag aanmelden bij de groepsleerkracht of juf Petra(mag ook via
de mail) . Joyce maakt dan een rooster, waarbij u natuurlijk kunt aangeven welke dag u het beste
past.
Dag van de leraar
Woensdagmorgen 4 oktober werden alle leerkrachten verrast met een cadeautje en een lekkere
taart van onze kinderen en OR. Van ons bestuur werd vrijdag 6 oktober nog een lekkere taart
bezorgd. Heel leuk om zo te worden verwend en gewaardeerd!
Leerplicht
Even ter herinnering de regels omtrent verzuim. Soms vragen ouders vrij voor hun kinderen om
eerder op vakantie te gaan. Soms een dag, soms een middag. Of een vrijdag en een maandag voor
een lang weekend. Dit wordt ‘luxe-verzuim’ genoemd. We begrijpen de wens, maar mogen er geen
vrij voor geven. De enige redenen waarvoor we vrij mogen geven, zijn de wettelijke regelingen.
Zoals huwelijken, jubilea, begrafenissen, enz.
Voor ‘luxe-verzuim’ mogen we alleen vrij geven als een gezin niet in staat is om gedurende het jaar
tenminste één maal samen twee weken op vakantie te gaan. Dan mag er eenmalig vrij gegeven
worden, om dit wel mogelijk te maken. De ouders dienen een werkgeversverklaring te overhandigen.
Een school die wel vrij geeft voor luxe-verzuim, loopt het risico op een hele hoge boete. Ook als de
school het vermoeden heeft dat er sprake is van luxe-verzuim, is de school verplicht dit door te
geven. Als de school dit niet doet, riskeert de school ook een boete. Deze boete moet betaald
worden van de gelden die wij voor het onderwijsleerpakket krijgen. U begrijpt dat wij dit risico
niet willen lopen. Overigens, ook de ouders lopen de kans een boete te krijgen.
Dus, het is niet dat wij ouders en kinderen geen dagje vrij gunnen, wij dienen ons te houden aan de
regels. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Sint Maarten
Nadere informatie over de Sint Maarten viering ontvangt u na de herfstvakantie.
Denkt u aan het maken van de lampionnen?
Maak kennis met floorball!
Op woensdag 18 oktober wordt in de sporthal bij VV Warffum nog weer floorball gegeven. Het
kost niets en aanmelden is ook niet nodig. Voor de groepen 3, 4 en 5 is de clinic van 15:30 tot 16:30.
Voor groep 6, 7 en 8 is de clinic van 16:30 tot 17:30. (Je mag in je gewone gymkleren komen. Zorg
wel dat je gymschoenen aan hebt!) Wilt u meer weten, dan mag u een mail sturen naar Sjaak
Leeman op s.leeman@hvdsg.nl
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.

Kunstweek
Zoals u weet zijn de werkjes van alle kinderen nu te bezichtigen
via www.kunstweken.nl/”nummer kind”. Hier kunt u ook allerlei producten bestellen met het
kunstwerk.
Sportclinics
Volgende week donderdag 19 oktober hebben alle groepen “Freerunning” tijdens de gym uren.
Op 9 november hebben groep 3 t/m 8 volleybal en de week erna nog een clinic van Donar.
Deze clinics van Donar zijn alleen voor groep 5 t/m 8 op donderdag 16 november (voor alle clinics
graag gewone gymkleding + schoenen).
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 11 november 2017
Vakantierooster en margedagen
Vakantierooster 2017 - 2018
VAKANTIE

TIJDVAK

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

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

Dinsdag middag 3 juli

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

Vrijdag 20 juli

HIEPERDEPIEP!
Oktober
25
Tim Berghuis

Groep
5

NOVEMBER
Groep
8
Jorrit Slob
6
13
Patrick Jansen
8
17
Anouk de Winter
3
21
Vajèn Doornbosch
1
26
Marco Overmars
8
30
Tygo Dopma
7
30
Jamesley Smit
8

Volgende Nieuwsbrief: Week van 9 november 2017.

Team obs Jansenius de Vries.

