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

Agenda.
12 december
14 december
21 december
22 december
23 december t/m 7 januari
2018
22 januari
27 januari
6 februari
12 februari middag
15 februari
16 februari
19 t/m 22 februari
24 februari t/m 4 maart

Nieuwsbrief 6
7 december 2017
Stakingsdag, zie brief 6 december 2017
Uiterste inlever dag kerstkaarten + geld
Kerstviering op school
Alle leerlingen ‘s middags vrij
Kerstvakantie
MR vergadering op school: 19.30 uur
Oud papier
OR vergadering op school: 19.30 uur
Margemiddag , alle groepen ’s middags vrij
Groep 6 uitstapje naar Oldersum( Duitsland)
Rapport/portfolio mee
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie

Welkom
Alysa Doornbos is op 26 november bij ons op school gekomen. We wensen Alysa en haar ouders veel
succes en plezier bij ons op school
Kerst 2017: hulp gevraagd voor 21 december
Zoals u binnenkort kunt lezen op de speciale nieuwsbrief over de kerstviering op school( brief gaat
maandag mee op papier) vragen we uw hulp voor het maken van diverse gerechten. Dit is voor het
diner in de avond. Ook vragen we uw hulp voor donderdagmorgen 21 december voor het begeleiden
van de kinderen bij spelletjes en knutselen. Ook de klassenouder zal hier nog contact met u over
opnemen.
Kerstkaarten verkoop door alle kinderen.
We hopen dat de verkoop van de kerstkaarten goed verloopt.
Wilt u het plastic zakje met geld + rest kaarten uiterlijk donderdag 14 december inleveren op
school? Alvast bedankt!
Sinterklaas op school
Op dinsdag 5 december heeft Sinterklaas onze school bezocht. Hij heeft zelfs op school geslapen!
Tijdens het vullen van de schoenen is hij erg vermoeid geraakt en zodoende in school terecht
gekomen. Juf Laura heeft een bed voor hem geregeld en zo sliep hij dus in ons speellokaal.De
Pieten kwamen erg ongerust op school, gelukkig verscheen, na lang roepen, de Sint met slaapmuts in
de deuropening. Daarna hebben we samen met de Pieten een erg gezellige morgen gehad met
cadeautjes voor groep 1 t/m 4 . De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben Sint geholpen met
gedichten, surprises en een klein cadeautje voor elkaar. Dit zag er ook weer fantastisch uit!

Hierbij een paar foto’s. Binnenkort zijn de foto’s
ook weer op de site te bewonderen.
Klassenthee groep 1 en 2.
Vorige week zijn een aantal ouders van de
kleutergroep op school geweest met hun kind om
thee te drinken.
De kinderen lieten zien wat ze allemaal deden in
de klas. Er werd in een informele sfeer gezellig
gepraat. De volgende periode is de beurt aan
groep 7 en 8. U krijgt hier na de kerstvakantie
bericht over.
Ziekte op school
Als bijlage bij deze nieuwsbrief het stappenplan,
te gebruiken tijdens ziekte van de leerkracht op school en er geen vervanging is. Indien hier
vragen over zijn ,horen we dit graag.
Helaas was het vandaag al aan de orde: juf Tineke was ziek. Alle invallers waren al ingezet. Samen
hebben we een plan gemaakt en dit opgelost. Gelukkig hoefden we geen kinderen naar huis te
sturen. Dus team ,bedankt hiervoor!
Creatief met de app Quiver: breng een kleurplaat tot leven
Wilt u in de vakantie samen met uw kind(eren) eigentijdse nieuwjaarswensen maken ?
Dan is de app Quiver iets voor u!
Kort gezegd: Door het kleuren van een kleurplaat via de app Quiver kunt u met de
app de kleurplaat tot leven brengen. De app is gratis en beschikbaar voor iPad ,
iPhone, Android tablet of phone.
Vanaf de site http://www.quivervision.com zijn nog meer kleurplaten te vinden voor deze app.
Via het menu op de tablet kunt u van het verrassende effect een filmpje maken en delen met uw
familie en vrienden via What’s app of Facebook ,Instagram etc.
Bovenstaande is een voorbeeld van Augmented Reality : aan wat u ziet wordt ( via de app) een
virtuele laag toegevoegd en geeft verrassende effecten.
Stappen:
1. Download de app QUIVER
2. Klik na het openen van de app op het icoon met het boekje
3. Kies een kleurplaat en print die ( in het mapje quiver
starter is de kleurplaat met de vuurpijlen te vinden).
Kleuren maar!
4. Open nu de app opnieuw en klik op het icoontje met de
vlinder
5. Blijf boven de app hangen met de tablet, je ziet eerst een
rood,
daarna een groen scherm verschijnen (soms duurt dit
eventjes om te laden)
6. Klik via het touchscreen op de onderdelen van de
kleurplaat !!
https://www.youtube.com/watch?v=dbAlcv9xxJQ ( korte uitleg en voorbeeld)

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
Terra Winsum.
Woensdag 24 januari 2018

13.30 – 17.00 uur en 18.30 – 21.00 uur.

CSG Winsum.
Donderdag 18 januari 2018

18.30 – 21.00 uur

Alle andere open dagen en informatiemiddagen /avonden kunt u op de sites van de betreffende
scholen vinden.
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
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!

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

3
8
7
4
7
5

Volgende Nieuwsbrief: Week van 21 december 2017.

Team obs Jansenius de Vries.

