Westervalge 5 – 9989 EB Warffum
Telefoon: 42 2330
email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl
http://www.janseniusdevries.nl
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Nieuwsbrief 11
22 februari 2018
Voorjaarsvakantie
Afscheid juf Petra: 15.00 – 17.00 uur
Oud papier
Open dag 10.30-12.00 uur voor nieuwe leerlingen
Presentatie project 18.30- 19.30 uur
Goede vrijdag + Pasen, alle leerlingen vrij
Schoonmaakavond
Margedag alle kinderen vrij
Klassenthee groep 3 15.30 uur
Cito eindtoets groep 8
Klassenthee groep 4 15.30 uur
Koningsdag op school
Koningsdag, alle leerlingen vrij
Meivakantie, (incl. Bevrijdingsdag +Hemelvaart)
Schoolfotograaf(nadere info volgt)
Margemiddag, alle leerlingen vrij
Pinksteren, alle leerlingen vrij
Klassenthee groep 5 en 6 samen
Oud papier
Wandelvierdaagse
Bezoek groep 6 uit Oldersum
Grote Reis groep 8
Schoolreis
Roakeldais
Margemiddag, alle leerlingen vrij
Rapport mee
Oud papier
Oudergesprekken
Doorschuifuurtje naar de nieuwe groep
Afscheidsavond groep 8
Groep 1-7 laatste schooldag-feest
Groep 8 trakteren + uitzwaaien en laatste morgen school
groep 1/7, ‘s middags vrij.
Zomervakantie

Welkom
Kos de Groot komt na de voorjaarsvakantie bij ons op school We wensen Kos en zijn ouders veel
succes en plezier bij ons op school.

Bericht voor groep 8 ouders:aanmelding HHC
Op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur kunt u met uw kind naar alle vestigingen van het
HHC .
Hier kunt u uw kind aanmelden. Ook is er hulp voor het invullen van het inschrijfformulier.
Indien u nog vragen hebt, kunt u deze natuurlijk ook stellen.
Continurooster: speciale nieuwsbrief
Op dit moment onderzoeken we of er behoefte is naar de mogelijke invoering van een
continurooster. Zie bijlage.
Wijziging schoolfruit per 5 maart 2018
Vanwege de vaak kleine porties fruit, hebben we besloten om op woensdag en donderdag het fruit
te verdelen. De vrijdag vervalt dan. We verzoeken U om op maandag, dinsdag en vrijdag uw
kind(eren) zelf fruit/groente mee te geven. We hopen dat U hier begrip voor hebt.
Oldersum
Op donderdag 15 februari zijn we met groep 6 en dhr. Knol van de historische vereniging op bezoek
geweest in Oldersum. Na een voorstelronde door alle kinderen in het Duits en het Nederlands
gingen de groepen gezamenlijk knutselen. Ondertussen werd er zelf gemaakte taart uitgedeeld
door enkele moeders.
Rond 12.00 uur gingen we lopend naar een “Gemeinschafshaus” voor een buffet van verschillende
Duitse gerechten. Dit was voor onze kinderen verrassend, wat men in Duitsland eet. Rond 13.00 uur
werden de kinderen verdeeld in groepen voor een speurtocht door Oldersum. We bekeken de
haven, de zeilmakerij, een oude Duitse woning en deden spelletjes in het park. Na de traditionele
groepsfoto gingen we om 15.00 uur weer richting Warffum. Het was een geslaagde dag met veel
indrukken van de Duitse kinderen, school, eten en omgeving.

Afscheid Nel
Na 8 jaar voorschoolse opvang hebben we afscheid van
Nel genomen. Voorlopig stopt deze opvang want de
kinderen die er gebruik van maakten, hebben andere
opvang gevonden.

De website MEDIAOPVOEDING
Deze website is volledig ingericht om op
eenvoudige wijze antwoord te krijgen van
deskundigen op al uw vragen rond kinderen
en media. Er staan op de site al heel veel
gestelde vragen en antwoorden, waar
wellicht uw vraag ook bij staat.
Maar u kunt natuurlijk uw eigen vraag stellen. Per leeftijdscategorie ( vanaf 0-3 jaar t/m 17-18
jaar) wordt door deskundigen een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingskenmerken
van kinderen in de betreffende leeftijd: algemeen, wat ze zien of spelen, wat ze lezen,
mediaontwikkeling, sociale media. Ook staan er een aantal links vermeld naar zeer informatieve
sites.
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 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

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!

FEBRUARI
26
Maaike Berghuis
MAART
2
Bram Timmers
6
Tom van Ellen
14
Daaf Staal
20
Esther Goldhoorn
23
Leander Zwerver
29
Esmee Slump

Groep
8
Groep
5
8
4
2
7
8

Volgende Nieuwsbrief: Week van 15 maart 2018.

Team obs Jansenius de Vries.

