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De nieuwe schoolleider stelt zich aan u voor
Hallo ouders/verzorgers en leerlingen van Jansenius de Vries.
Zoals in de mail, verzonden door mevrouw Sietsema, stond beschreven zou ik een korte introductie schrijven voor
de nieuwsbrief. Na een Fries, komt er nu een Drent, nou ja, van origine een Leekster.
Nu valt er in een kort stukje tekst lang niet alles te vertellen, maar ik zal mijn best doen.
Mijn naam is Bas Dijksma. 37 jaar oud en getrouwd. Ik heb 2 kinderen, die in ons dorp Annen naar de basisschool
gaan. Het dorp Annen biedt voor ons gezin alles wat wij nodig hebben, we zijn ook zeer betrokken bij de diverse
vrijwillige organisaties en sportverenigingen.
Er zijn meerdere interesses die mij in mijn vrije uren bezig kunnen houden naast mijn gezin. Ik mag graag sporten
en kan erg genieten van een uitgebreide verbouwing of andere klussen in en om het huis.
Ik heb de afgelopen jaren voornamelijk doorgebracht achter de hekken van het Poortje in Groningen. Maar dan wel
als docent. De laatste 2 jaar ben ik werkzaam bij het Samenwerkingsverband in een zogenaamde Taskforce voor
(dreigende) thuiszitters. Hierdoor ben ik in aanraking gekomen met de vele verschillende facetten op het gebied
van onderwijs, zorg en samenwerking. Een ontzettend leuke baan, maar toch gekozen voor deze nieuwe uitdaging.

Hoe de komende periode er uit gaat zien, is op het moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk.
Ik hoop snel kennis met jullie allen te maken, loop straks gerust binnen voor een praatje.
Voor nu een tot ziens op de Jansenius,

Met vriendelijke groet,
Bas Dijksma
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Koningsdag
Donderdag 26 april vieren wij de verjaardag van
Koning Willem-Alexander op school. We gaan
deze dag na de ochtendpauze met de hele school
op muziek bewegen en spelletjes doen. De
kinderen mogen verkleed op school komen. Op
deze dag hebben we een continurooster, de
kinderen zijn om 14.00 uur vrij. Wel graag een
lunchpakketje mee naar school geven!
Morgen vrijdag 20 april hebben we al het Koningsontbijt. Denkt u erom een bord en bestek mee te geven?

Schoolfruit
Het was deze week alweer de laatste keer dit schooljaar. Dankzij onze vaste team van vrijwilligers hebben de
kinderen genoten van veel vers fruit. Bedankt! Vanaf volgende week graag zelf weer zorgen voor de gezonde hap
in de kleine pauze.

Eindtoets groep 8
Groep 8 heeft zich de afgelopen drie dagen
mogen buigen over de cito eindtoets. Blij en
opgelucht mochten ze vanmiddag de toets van
zich afgooien en genieten van het prachtige
weer!!

Voetbal
Onze beide teams zijn een ronde verder in het
schoolvoetbaltoernooi. Een groot compliment
voor de jongens en de meisjes en hun
begeleiders.
De volgende wedstrijden worden gespeeld op
woensdag 25 april a.s. op het sportcomplex in
Uithuizermeeden.
Aanmoedigen mag natuurlijk altijd!

Leerlingen
Welkom: Ires ter Haar en Nicole Wolters, heel
veel plezier en succes bij ons op school.
Afscheid: helaas nemen we afscheid van Eva
Bakker uit groep 1. Jammer dat je gaat
verhuizen, maar heel veel succes op je nieuwe
school.

Belangrijke data:
26 april: Koningsdag (continurooster)
27 april: Koningsdag, alle leerlingen vrij
28 april t/m 13 mei: Meivakantie
16 mei: Schoolfotograaf (nadere info volgt)
17 mei: Margemiddag, alle leerlingen vrij
Team obs Jansenius de Vries
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