Nieuwsbrief 9
25 januari 2018

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

27 januari
5 februari
6 februari
8 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
19 t/m 22 februari
24 februari t/m 4 maart
7 maart
17 maart
21 maart
26 maart
30 maart t/m 2 april
5 april
11 april.
17 t/m 19 april
26 april
27 april
28 t/m 13 mei

Oud papier
Klassenthee groep 7
OR vergadering op school: 19.30 uur
Klassenthee groep 8
Margemiddag: alle leerlingen ’s middags vrij
Start stagiaire groep 5/6
Stakingsdag: alle leerlingen vrij: (nadere informatie volgt)
Groep 6 uitstapje naar Oldersum (Duitsland)
Rapport/portfolio mee
Oudergesprekken (zie onder)
Voorjaarsvakantie
Afscheid juf Petra: 15.00 – 17.00 uur (nadere informatie volgt)
Oud papier
Open dag 10.30-12.00 uur voor nieuwe leerlingen
Presentatie project 18.30- 19.30 uur (zie deze nieuwsbrief)
Goede vrijdag + Pasen, alle leerlingen vrij
Schoonmaakavond
Margedag: alle leerlingen vrij
Cito eindtoets groep 8
Koningsdag op school
Koningsdag: alle leerlingen vrij
Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag +Hemelvaart)

Voorschoolse opvang informatie
Onze vast voorschoolse opvang-dame Nel Donkersloot heeft
besloten te stoppen met de opvang voor schooltijd.
We zijn haar dankbaar, dat ze hier ’s morgens al zo vroeg hier
aanwezig is en we begrijpen haar besluit. Juf Nel zal wel bij de
overblijf tussen de middag blijven meedraaien.
Hierbij doen we dus een oproep voor een nieuwe ouder die hier om
7.30 uur, indien nodig, aanwezig kan zijn.
Onze voorkeur gaat uit naar een ouder, vanwege de verbinding met
ouders en kinderen van school.
Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Petra.
Stagiaire Gerard Riekwel
Op dinsdag 13 februari start meester Gerard in groep 5/6 met zijn stageperiode. Wij wensen hem
veel succes en plezier bij ons op school. In de volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen.

Verkoop schoolspullen
In de week van 19 februari staan er op het leerplein bij groep 1 t/m 4
oude leesboekjes en leesmaterialen. Deze kunnen worden gekocht door
ouders. De prijs staat erbij. Ook is er een poppenhuis te koop. Indien u
hier belangstelling voor hebt, graag uw prijs noemen bij juf Petra. De
hoogste bieder mag het huis voor de vakantie meenemen!

Juf Aukje getrouwd
Afgelopen week is juf Aukje getrouwd en deze week is ze
op huwelijksreis. We wensen haar samen met haar man
een lang en gelukkig huwelijksleven!
Geen vervanging bij ziekte
Vorige week was juf Pia ziek, helaas was er geen vervanging beschikbaar.
Gelukkig waren de collega's bereid om extra te werken of in een andere
groep te werken. Hierdoor hebben we gelukkig geen kinderen naar huis
hoeven sturen.

Project
Na de voorjaarsvakantie gaan alle groepen werken over het thema “dieren”. Op maandagavond 26
maart van 18.30 tot 19.30 uur kunt u op school komen om alles hierover te zien, te horen, en te
beleven. We hopen u allen te zien.
Continurooster
Binnenkort ontvangt u informatie over het continurooster. We zijn hier intern nog over in gesprek.
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 is de gespreksplanner open gezet. U kunt hier op inschrijven.

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
26
Marit Kiep
30
Meerle Cordes

Groep
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

MAART
2
Bram Timmers
6
Tom van Ellen
14
Daaf Staal
20
Esther Goldhoorn
23
Leander Zwerver
29
Esmee Slump

Groep
5
8
4
2
7
8

Volgende Nieuwsbrief: Week van 8 februari 2018.

Team obs Jansenius de Vries.

