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Pasen 2018
Op donderdag 29 maart van 12:15-14.00 uur! hebben we onze paasviering.
De kinderen blijven over op school en zijn op 14:00 vrij.

We gaan samen lunchen, eieren verstoppen, eieren zoeken.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan ook nog noten schieten.
De lunch wordt verzorgd door de ouderraad.
We willen u wel vragen om uw kind(eren) broodbeleg mee te geven, wat de kinderen zelf lekker
vinden en wat gedeeld mag worden met andere kinderen.
Zodoende krijgen we allerlei verschillende soorten broodbeleg op de lunchtafel.
Wat overblijft kan weer mee naar huis.

Een bord, beker, bestek met naam ook graag meenemen.
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Afscheid juf Petra
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de geweldige
afscheidsdag. Het begon al voor de vakantie met verschillende
ouders, die dachten dat ik niet meer na de vakantie aanwezig
zou zijn. Ook was er een leuk optreden als verrassing door 2
oud leerlingen, Fleur Overmars en Jennifer Smit, op het plein.
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 mochten meedoen .
Op de afscheid dag zelf waren er optredens door alle groepen
en wat individuele kinderen. De regie lag bij de leerlingenraad,
met als presentator Casper Kiep. Dit verliep prima! Zelfs mijn
favoriete liedje " Zoutelande" werd gezongen! En natuurlijk
mijn andere favoriet "Sexy als ik dans " in polonaise met
iedereen . Ook van alle kinderen waren er cadeaus, waaronder
ook hele mooie placemats met de namen van iedereen.
En een prachtig boek waarin kinderen, ouders en team mooie wensen hadden geschreven.
De groepen kregen van mij een workshop djembee aangeboden, dit was voor iedereen een leuke ervaring.
Ook iets om in de toekomst nogmaals aan te bieden. Tenslotte kregen alle kinderen een kaart met eigen
tekening en een gelukspoppetje van mij.
Na een heerlijke lunch met het team en een speech (met cadeaus ) namens het team door juf Anna, begon
om 15. 00 uur de receptie. Dit was een gezellig samenzijn, met een speech door onze directeurbestuurder Aris Fickweiler. Daarna heb ik nog wat verteld over mijn loopbaan. Receptie was prima
georganiseerd, door team en ouderraad en hulp van oud-leerlingen en groep 8 meisjes. Het team had ook
nog een leuk zangoptreden met een prachtig lied over mij.
Met een auto vol bloemen, cadeaus en heel veel bonnen voor allerlei leuke dingen ging ik om 18.00 uur
helemaal tevreden huis.
Iedereen heel erg bedankt voor deze dag, voor de hulp, voor de belangstelling ,voor de cadeaus!
En voor de fijne samenwerking met iedereen van school: team, MR, OR, versiercommissie, fruitdames, oud
papier mensen, overblijfdames, kids 2B, en vrijwilligers van school en van buiten school voor allerlei
andere zaken in de afgelopen 4 jaar!
Het ga jullie en jullie gezinnen goed en we zien elkaar vast nog weer ergens!
Tot ziens!
Juf Petra

15 maart 2018

Nieuwsbrief 12

Lammetjes
Donderdag 22 maart gaan de kleuters bij de lammetjes
op bezoek in Usquert bij dhr P.Smit. Het vervoer is al
geregeld met diverse ouders, hartstikke fijn. Rond
twaalf uur zijn we weer terug bij school. Wilt u uw
kleuter een stoelverhoger meegeven?

Schoolvoetbal
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District Noord, Rayon ‘t Hoogeland
Voorronden schoolvoetbaltoernooi basisonderwijs, 4 april 2018
Teams
A. Ichthus Baflo
B. Jansenius De Vries Warffum
C. OBS Noordewier 1 Rasquert
D. OBS Noordewier 2 Rasquert

Teams
A.
B.
C.
D.

1e

2e

Cat. C ( zeventallen kleine scholen)
Tot
Veld 1
Uitslag
18.20 u.
A -B
18.40 u.
C -D
19.05 u.
A -D
19.25 u.
B -C
19.50 u.
B–D
20.10 u.
A–C
-

Van
18.00 18.20 18.45 19.05 19.30 19.50 3e

Veld 2A

Tot

De winnaar plaatst zich voor de volgende ronde in Uithuizermeeden, 25 april a.s.
De nr. 2 kan als beste nr. 2 eventueel ook door naar de volgende ronde

Teams
A. SWS Zoutkamperril Zoutkamp
B. Borgschool Winsum
C. Jansenius de Vries Warffum
D. Ichthus Baflo

Teams
A.
B.
C.
D.

1e

2e

Van
18.00 18.20 18.45 19.05 19.30 19.50 3e

Cat. D (meisjes, zeventallen kleine scholen)
Tot
Veld 1
Uitslag
18.20 u.
A -B
18.40 u.
C -D
19.05 u.
A -D
19.25 u.
B -C
19.50 u.
A–C
20.10 u.
B–D
-

Veld 2B

Tot

Afgelopen woensdag begon op het schoolplein zoals gewoonlijk. Daarna moesten we de gymzaal in en
wachten op juf Petra. Toen juf Petra eraan kwam moesten we stil zijn en luisteren. Het afscheid begon
met Got talent, zonder prijzen. Als eerste begon groep 1/2 met Tsjoe Tsjoe wa. Daarna waren Merel,
Amber en Marit aan de beurt op liefde is overal van k3. Toen gingen een paar kinderen uit groep 1/2
zingen op if you know it that you’r happy klap you’r hands. En toen begon groep 3/4 op het piraten lied.
Toen waren Romy en Babette op zoute landen. Toen waren groep 5/6 met cup song eigen tekst. Toen
gingen Maaike en Julia uit groep 8 dansen op more then you know. Daarna waren Marit, Madelief en Yuan
aan de beurt en die gingen dansen op het liedje mama. Daarna waren Esmee en Mette aan de beurt en
gingen dansen op het liedje we don’t talk anymore toen was de leerlingenraad aan de beurt en gingen
dansen op het liedje ik voel me sexy als ik dans. Daar na ging groep 7/8 hallo allemaal zingen maar dan met
eigen tekst. Toen gaven we juf Petra de cadeautjes waaronder het klassen cadeau. Maar toen zei juf
Petra dat ze ook een verrassing had voor ons. Ze had ervoor gezorgd dat we een workshop met een Jambe
kregen van een halfuur. Groep7/8 begon en toen volgden de andere groepen. Ondertussen deelde juf
Petra een traktatie normaal hoor je daar blij om te zijn maar nu waren we alleen maar verdrietig omdat
juf Petra weg ging de dag eindigde met een klassen foto en een knuffel.
Mette en Casper
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o.b.s. Jansenius de Vries
nodigt u uit
voor de

tentoonstelling van het

Project: DIEREN
op maandag 26 maart van
18.30 tot 19.30 uur
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Continurooster: speciale nieuwsbrief
Op dit moment onderzoeken we of er behoefte is naar de mogelijke invoering van een
continurooster. Als het goed is heeft u een herhaalde oproep ontvangen. We stellen het
op prijs als u de enquête nog wilt invullen mocht dat nog niet gelukt zijn. Het kan nog tot
zondag 18 maart.

De website MEDIAOPVOEDING

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen
daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te
vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over …..
Kinderen en online privacy
Privacy zal de komende periode, ook op deze plek,
de nodige aandacht krijgen. Voor nu willen we u
3 tips geven om uw kind te helpen bij veilig online zijn.
Kinderen zijn daar vaak totaal niet mee bezig en dat kan
dramatische gevolgen hebben.
Tip 1:
Locatie uitschakelen.
Diensten als Facebook, Instagram, Twitter bieden de mogelijkheid om aan je berichten
automatisch je locatie toe te voegen. Niemand hoeft toch te zien waar je kind is, dus schakel
die optie uit. Ga hiervoor naar “ instellingen” van de betreffende dienst.
Tip 2:
Gebruik een bijnaam.
Er zijn altijd mensen die persoonlijke gegevens op gaan zoeken en/of gebruiken. Leer je kind
daarom om online altijd alleen voornaam of bijnaam (nickname) te gebruiken.
Tip 3:
Profiel afschermen.
Leer je kind zijn/haar profiel alleen te delen met vrienden. Dit doe je door bij (privacy)
instellingen te kiezen voor “vrienden” (Facebook), bij instellingen te kiezen voor “mijn
tweets afschermen” (Twitter), bij “profiel bewerken” te kiezen voor privéaccount
(Instagram).
Redactie ICT werkgroep L&E
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

15 maart 2018

Nieuwsbrief 12

Even voorstellen…
Vorige week ben ik gestart als interim schoolleider op de Jansenius de Vries.
Als eerste ben ik alle groepen langs geweest om mezelf voor te stellen. Ook verschillende
ouders heb ik een hand mogen geven, erg fijn zo’n warm welkom! Er werd verrast
gereageerd op een Fries in school.
Mijn naam is Brenda Oostra, ik ben 49 jaar en heb onlangs mogen vieren dat ik 25 jaar
werkzaam ben in het onderwijs. Met heel veel plezier heb ik voornamelijk gewerkt op de
openbare Jenaplanschool Oldenije te Leeuwarden. Hier was ik verantwoordelijk voor de
bovenbouw, twee groepen 7/8 gevestigd op een dislocatie in hartje binnenstad. De
afgelopen jaren kreeg ik daar steeds meer directietaken bij. En dan is het tijd om andere,
nieuwe stappen te zetten. Sinds vorig jaar werk ik als schoolleider in Garnwerd. Een kleine,
fijne dorpsschool. Hier werk ik drie dagen.
Ik ben zelf ook de trotse moeder van drie letterlijk
grote zoons en woon met mijn vriend Wybe in
Britsum. Wij hebben samen vijf kinderen en een
lieve labrador. Een vrolijk, gezellig gezin met vele
sociale contacten en erg druk met allerlei sporten.
In de loop van de tijd hoop ik alle kinderen en
ouders een beetje te leren kennen. Zoek mij gerust
op voor een praatje, een vraag of een opmerking.
De deur staat altijd open! Maandag en donderdag
ben ik in principe aanwezig.
Met vriendelijke groet Brenda

Belangrijke data:








17 maart: Oud papier
21 maart: Open dag van 10.30u – 12.00u voor nieuwe leerlingen
26 maart: Presentatie project 18.30u – 19.30u
30 maart t/m 2 april: Goede Vrijdag & Pasen, leerlingen vrij
4 april: schoolvoetbaltoernooi bovenbouw
5 april: schoonmaakavond
11 april: margedag, leerlingen vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt 29 maart
Team obs Jansenius de Vries

