Nieuwsbrief

17 oktober 2019

Belangrijke data
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
Maandag 28 oktober
Maandag 28 oktober
Maandag 4 november t/m vrijdag 8 november
Vrijdag 8 november
Maandag 11 november
Maandag 11 november
Dinsdag 12 en woensdag 13 november
Donderdag 14 november
Donderdag 14 november

Juf Miranda gaat met Pjotr trouwen op school!
Herfstvakantie
Margedag leerling groep 1 t/m 8
Medezeggenschapsraad vergadering
Week van de mediawijsheid
Nationaal schoolontbijt
Sint Maarten
Start Gruiten
Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs Martiniplaza
Oldersum met groep 6
FC Groningen Scholentour

Welkom - Nieuwe leerlingen
In september zijn Jayden en Lindsey bij ons op school begonnen. We wensen jullie beide een fijne tijd toe bij ons op de
Jansenius. In oktober krijgt groep 1/2 er ook twee nieuwe leerlingen bij: Maik en Teun. Van harte welkom, we wensen jullie veel
plezier bij ons op school!
Kinderboekenweek
We hebben op woensdag 2 oktober gezamenlijk de kinderboekenweek geopend met een praatje, een liedje en een dansje. De
kinderen zijn heel druk aan het werk geweest met hun projecten over de verschillende landen. Jullie hebben de resultaten
gisteren kunnen zien tijdens de inloopmiddag.
De klassen hebben allemaal één of twee leesboeken/informatieboeken aan mogen schaffen namens de ouderraad. Hartstikke
bedankt hiervoor!
Juf Miranda
Vrijdag 18 oktober zal juf Miranda van groep 3/4 in haar eigen klas gaan trouwen met Pjotr. Zij zal om 13.00 uur op school
aankomen en een feestje vieren met haar klas. Op maandag 21 oktober, in de herfstvakantie zullen zij elkaar écht het ja-woord
gaan geven. We wensen haar allemaal een fijne dag!
Pleinwacht
Om 12.00 uur zijn er een aantal ouders die ons op het plein helpen met de pleinwacht. Dit is hartstikke fijn voor ons. De ouders
die ons helpen ontvangen hiervoor een vergoeding. Zijn er nog ouders die ons kunnen komen versterken op de maandag,
dinsdag of woensdag? We horen het graag in een reply op deze mail.
Nationaal schoolontbijt
Op vrijdag 8 november doet onze school mee aan het nationale schoolontbijt. Dit jaar krijgt de ontbijtweek een thema. Dit jaar
is dat: ‘Neem de tijd voor je ontbijt!’. Vaak is de factor tijd voor ouders en kinderen elke dag een drempel voor een gezond en
gezellig ontbijt. Daarom draait deze 17e editie om tijd. Meer informatie volgt na de herfstvakantie.
Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 zijn druk bezig geweest met de kinderpostzegelactie! De opbrengst van de kinderpostzegelactie
komt deels ten goede aan onze school. Wij hebben gekozen voor boekpakketten. De kinderen hebben voor 1061 euro aan
postzegels en andere artikelen verkocht! Een groot compliment voor alle kinderen, fantastisch gedaan!
Kijkmiddag
Gisteren was de kijkmiddag een groot succes! Een hele grote opkomst en een goede en gezellige sfeer. We hebben gezien dat
ouders de hele school door gingen, om alle projecten van alle klassen te bekijken, wat vonden wij als team heel fijn om te zien.
Voorleeswedstrijd

In groep 7/8 zou de Nationale Voorleeswedstrijd plaatsvinden. De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende
leesbevorderingscampagne. Kinderen kunnen veel leren van elkaar en het wedstrijdelement. Er was dit jaar echter slechts één
aanmelding in de klas, waardoor er ook gelijk een winnaar is die voor onze school naar de regionale voorrondes gaat: Lisa de
Winter! Heel veel succes alvast!
Schoolfruit - Gruiten
Dit jaar is onze school ingeloot voor schoolfruit. Daar zijn we heel erg blij mee!
Vanaf 11 november tot en met 17 april zal er voor drie dagen in de week fruit worden geleverd op school. Het team van ‘snijouders’ is zich al aan het uitbreiden. Mocht je op dinsdag, woensdag of donderdag nog een gaatje hebben (of incidenteel) én het
leuk vinden om te helpen? Dan kan je je opgeven via de mail: arnoudscheper@hotmail.com
FC Groningen gymles
Op donderdag 14 november komt de FC Groningen Scholentour langs om aan groep 7 en 8 een speciale voetbalgymles te
verzorgen! Ook CBS de Rank zal hierbij aansluiten. Dit wordt geregeld door onze vakleerkracht gymnastiek: Monique.
Fotograaf
Het is misschien nog wat vroeg om te delen, maar.. Op vrijdag 27 maart komt de schoolfotograaf onze school bezoeken. Dit jaar
voor de portretten, broertjes en zusjes én groepsfoto's.
Gymrooster groep 1/2 en 3/4
Donderdag 29 oktober: Groep 3/4
Donderdag 7 november: Groep 1/2
Donderdag 14 november: Groep 3/4
Donderdag 21 november: Groep 1/2
Donderdag 28 november: Groep 3/4
Donderdag 5 december: Groep 1/2 (onder voorbehoud)
Donderdag 12 december: Groep 3/4
Donderdag 19 december: Groep 1/2
Buitenschoolse opvang in Warffum
Langs deze weg willen we u op de hoogte brengen van een aantal nieuwe ontwikkelingen rondom de BSO van KindH (voorheen
SPGE) in Warffum.
Er werken nu 2 pedagogisch medewerkers op onze locatie in Warffum, Marianne Bosma en Petra van de Beek. Petra is er op
maandagmiddag en andere dagen worden voornamelijk door Marianne ingevuld.
KindH biedt de buitenschoolse opvang op OBS Jansenius de Vries aan voor alle basisschoolkinderen uit Warffum en omgeving.
Op de basisschool liggen inschrijfformulieren met het pedagogisch beleid voor de BSO. De inschrijfformulieren zijn ook te
downloaden op onze website www.peuterspeelzaleneemsmond.nl. Hier kunt u ook meer informatie vinden over de BSO.
M.i.v. september kan er van maandag tot en met vrijdag buitenschoolse opvang worden afgenomen. Dit kan zowel voor als na
schooltijd. Ook op margedagen kunnen we in overleg opvang aanbieden. Op margedagen kan dit eventueel ook zonder vast
contract.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs! Voor meer informatie kunt u bellen met de centrale administratie van KindH:
Tel. 0595-412603

