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http://www.janseniusdevries.nl

Nieuwsbrief 5
23 november 2017

Agenda.
23 november t/m 13 dec.
27 en 30 november
28 november
30 november
5 december
12 december
21 december
22 december
23 december

Kerstkaarten mee voor de verkoop
Klassenthee groep 1 en 2 (zie informatie hieronder)
Bureau Halt voor groep 7 en 8
Donar clinic groep 5 t/m 8
Sinterklaas op school, zie hieronder voor programma
Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij, 5 t/m 8 om 14.00 uur vrij.
Stakingsdag?
Kerstviering op school
Alle leerlingen ‘s middags vrij
t/m 8 januari 2018 Kerstvakantie

Kerstkaarten verkoop door alle kinderen.
Deze week krijgen alle kinderen het pakketje kerstkaarten mee voor de verkoop thuis, bij familie,
buren en kennissen. Het kost per pakketje van 8 kaarten € 6,95.
Een deel hiervan is bestemd voor onze school.
Het is fijn indien alle 8 pakketjes verkocht worden!
Als er toch iets overblijft, dit graag in het plastic zakje samen met het geld, inleveren bij de
leerkracht.
We hopen dat er zoveel mogelijk pakketjes worden verkocht!
Uiterste inleverdatum: (plastic zakje met geld+ rest kaarten) op donderdag 14 december s.v.p.
Staking?
Er wordt vanuit de onderwijsbond gesproken over een nieuwe stakingsdag in het onderwijs.
De datum die genoemd wordt, is dinsdag 12 december. Er is nog niet met zekerheid te
zeggen of deze staking door zal gaan. Zodra er meer bekend is, brengen we u op de hoogte.
Klassenthee groep 1 en 2.
Zoals we al eerder hebben gemeld ,willen we de ouders uitnodigen om in het schooljaar een kopje
thee te komen drinken met hun kind. Dit willen we per groep organiseren.
Op maandagmiddag 27 november is groep 1 aan de beurt. De ouders mogen na schooltijd binnen
komen en kunnen samen met hun kind rond kijken en een praatje maken met de juf. Indien er
vragen zijn ,of opmerkingen over bepaalde zaken op school, kunt u dit voorleggen. Indien nodig kan
er ook een afspraak worden gemaakt om dit individueel te bespreken.
Op donderdag 30 november is groep 2 aan de beurt om thee te komen drinken.
Zodoende hopen we het contact tussen ouders en school te vergroten.
De andere groepen worden in 2018 uitgenodigd.

Notulen zakelijke ouderavond
Als bijlage ontvangt u de notulen van onze jaarlijkse zakelijke ouderavond
van dinsdag 7 november. Indien hier vragen over zijn, horen we dit graag!
Sinterklaas op school
Op dinsdagmorgen 5 december zal Sinterklaas onze school bezoeken.
Alle kinderen worden op de gewone tijd op school verwacht. Voor de
aankomst van de Sint en zijn Pieten verzamelen we ons op het schoolplein.
Ouders worden vriendelijk verzocht om achter de kinderen te gaan staan,
zodat Sint de kinderen goed kan zien bij het betreden van het plein. We
zingen dan samen Sinterklaasliedjes . Juf Petra zal Sinterklaas en de Pieten welkom heten en
daarna gaan alle kinderen naar de klas. Vervolgens gaan alle kinderen met Sint en zijn
Pieten naar de gymzaal .
Sinterklaas zal daarna groep 1/2 en groep 3/4 bezoeken. Groep 5 t/m 8 krijgt een kort bezoek van
Sinterklaas. Eventuele zieke kinderen worden daarna , indien gewenst, ook nog bezocht.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. We vinden het gezellig als de kinderen van
groep 5 t/m 8 op school blijven eten.
Wilt u de kinderen hiervoor eten en drinken meegeven? Deze kinderen zijn dan om 14.00 uur vrij
(Indien dit een probleem is, horen we dit graag van u.)
Kunstposter
Op 10 november is er naast de Sint Maarten viering ook het gezamenlijke kunstwerk van alle
kinderen onthuld. U bent van harte uitgenodigd om dit eens te komen bewonderen.

Sint Maarten viering
Groep 1 t/m 8 heeft eerst een “optocht “ gehad in school met alle lampionnen. Daarna zijn er
verschillende liedjes gezongen. Groep 1 t/m 4 vertrok daarna naar Warfumburen, waar ze hartelijk
zijn ontvangen . Een aantal ouderen zijn bezocht en toegezongen. Het was een gezellig geheel.

Nieuws van het Voortgezet Onderwijs: open dagen
HHC.
Dalton vmbo Wehe-den Hoorn
zaterdag 13 januari 2018 van 10.00 tot 12.00 uur
Dalton vmbo Uithuizen
zaterdag 13 januari 2018 van 10.30 tot 14.00 uur
Havo vwo vwo-plus Warffum
donderdag 18 januari 2018 van 18.30 tot 21.00 uur
Data oud papier
Hierbij het overzicht van de acties voor het oud papier in 2018. 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 27 januari 2018
Zaterdag 17 maart 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 15 september 2018
Zaterdag 10 november 2018
Vakantierooster en margedagen
Vakantierooster 2017 - 2018
VAKANTIE

TIJDVAK

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

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

Woensdag 11 april

Studiedag team
Alle kinderen vrij
Studiemiddag team

Donderdag middag 17 mei
Dinsdag middag 3 juli

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

Vrijdag 20 juli

HIEPERDEPIEP!
NOVEMBER
26
Marco Overmars
30
Tygo Dopma
30
Jamesley Smit

Groep
8
7
8

DECEMBER
Groep
4
Robin Timmers
9
Nora Woltjer
10
Rocco Dijk
10
Madelief Hendriks
14
Mendy Zwart
17
Mila Kolstein
29
Danny Kijlstra

7
3
8
7
4
7
5

Volgende Nieuwsbrief: Week van 7 december 2017.

Team obs Jansenius de Vries.

