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

22 januari
27 januari
5 februari
6 februari
8 februari
12 februari
12 februari
15 februari
16 februari
19 t/m 22 februari
24 februari t/m 4 maart

Nieuwsbrief 8
11 januari 2018
MR vergadering op school: 19.30 uur
Oud papier
Klassenthee groep 7 (zie informatie hieronder)
OR vergadering op school: 19.30 uur
Klassenthee groep 8 (zie informatie hieronder)
Margemiddag , alle groepen ’s middags vrij
Start stagiaire groep 5/6
Groep 6 uitstapje naar Oldersum (Duitsland)
Rapport/portfolio mee
Oudergesprekken (zie onder)
Voorjaarsvakantie

Nieuws van juf Petra:
Geachte ouders, verzorgers andere belangstellenden
Hierbij wil ik u vertellen, dat ik heb besloten om te stoppen als schoolleider . Hierover ben ik al een
langere periode in overleg met het bestuur en na lang nadenken, ben ik tot dit besluit gekomen.
Na ongeveer 10 jaar als schoolleider wil ik kijken of ik nog op een andere werkplek een nieuwe
uitdaging kan vinden. Hiervoor biedt Lauwers en Eems mij een outplacement traject aan. Dit begint
op 1 maart 2018.
Tot de voorjaarsvakantie zal ik dus nog op de Jansenius de Vries aanwezig zijn. Daarna misschien
ook nog om alles goed over te dragen.
Sinds 4 jaar werk ik met veel plezier hier op school. Daarom was dit besluit ook moeilijk om te
nemen. En het loslaten van het vertrouwde is ook een heftig proces, dat doe je niet zomaar.
Zodra er meer bekend is over mijn opvolging/afscheid, zal dit natuurlijk via de nieuwsbrief bekend
worden gemaakt.
Als er nog vragen zijn, hoor ik dit natuurlijk graag.
Met vriendelijke groet,
Petra van der Scheer
Aardbevings informatie voor het team
Voor de kerstvakantie heeft de Veiligheidsregio Aardbevingen een afspraak voor een voorlichting
voor het team gemaakt. Op maandagmiddag 23 april krijgen de leerkrachten informatie ter
voorbereiding op mogelijke aardbevingen. Gezien de aardbeving van afgelopen maandag een goede
keus om zodoende ook als school hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn.

Het nieuwe jaar
Op maandag 8 januari hebben we samen met alle kinderen geproost op het nieuwe jaar. Daarbij
kregen we ook nieuwjaarsrolletjes, symbool voor het nieuwe jaar wat nog “opgerold” is!
Er is al wel wat uitgerold in 2018: 2 juffen allebei 60 jaar geworden! Juf Anna en juf Tineke van
harte en nog vele gelukkige, gezonde jaren gewenst!

Overblijfwijzigingen in 2018
Vanwege allerlei onkosten hebben we in overleg met de overblijfdames , MR, en het team besloten
een aantal wijzigingen in te voeren.
* Per middag-overblijf zal er 1 vaste kracht aanwezig zijn, mogelijk komt er een extra dame of een
stagiaire bij, indien er teveel kinderen zijn. We starten eerst met onze vaste vrijwilligster en onze
stagiaires.
* De vrijdag-overblijf wordt niet meer door Alice Trip gedaan.
Alice stop met het nieuwe jaar. De kinderen die willen overblijven
op vrijdag, eten samen met de aanwezige juffen.
* De kosten van het overblijven worden iets verhoogd. Per keer
met de strippenkaart wordt het per 1-1-2018 EUR 2,50. De losse
kaartjes gaan EUR 3,- kosten. Dit is natuurlijk nog erg weinig voor
ruim een uur oppas.

* We stoppen met het maken van tosti's. Dit past beter in ons beleid van B fitschool. Daarbij
vraagt het ook veel van de overblijfkrachten.
Indien u vragen hebt over bovenstaande wijzigingen horen we dit graag.
Klassenthee groep 7 en 8
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 5 februari is groep 7 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 8 februari is groep 8 aan de beurt om thee te komen drinken.
Zodoende hopen we het contact tussen ouders en school te vergroten.
Oudergesprekken 2018
In de week van maandag 19 t/m donderdag 22 februari zullen er weer oudergesprekken zijn .
Op woensdag 17 januari zal de gespreksplanner open gezet worden om 19.00 uur. U kunt hier dan op
inschrijven.
Kinderen en online privacy
Bij het gebruik van media speelt online privacy een
belangrijke
rol. Zodra je iets online zet, heb je nauwelijks meer
controle over
die informatie, en dat kan (zelfs jaren later nog) nare
gevolgen
hebben. Internet bewaart immers alles. Dat weten wij als
volwassenen,
maar kinderen gebruiken het internet spelenderwijs en
zijn vaak nog
naïef.
In de brochure : kinderen en online privacy van Digibewust, Mijn Kind Online en Kennisnet wordt u
op weg geholpen met tips, informatie en advies. Bijvoorbeeld over:
Hoe waarborgt u de privacy van uw kind(eren), hoe helpen we kinderen hun identiteit te bepalen,
maar ook hoe gaan we zelf om met de eigen privacy?
Kennisnet ( dienstverlener op het gebied van ICT en onderwijs) start eind januari een grote
campagne over online privacy, daar zullen we u in ons volgende artikel verder over informeren.
Link naar de brochure (indien de hyperlink hierboven niet werkt):
http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures/kinderen-en-online-privacy
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

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

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

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!
JANUARI
15
Renze Slump
20
Kyra Schreuder
26
Marit Kiep
30
Meerle Cordes

Groep
6
3
1
4

FEBRUARI
2
Floor Hoogkamp
6
Eline Scheper
8
Wouter Koopstra
13
Nathnael Malek
13
Lisa de Winter
15
Amy van Erkel
15
Lisa van Erkel
26
Maaike Berghuis

Groep
1
3
6
8
6
4
4
8

Volgende Nieuwsbrief: Week van 25 januari 2018.

Team obs Jansenius de Vries.

