Nieuwsbrief

14 november 2019

Belangrijke data
Vrijdag 8 november t/m vrijdag 15 november
Dinsdag 19 november
Maandag 18 t/m vrijdag 22 november
Maandag 25 t/m vrijdag 29 november
Woensdag 27 november
Donderdag 5 december
Donderdag 5 december

Week van de mediawijsheid
Zakelijke ouderavond
Inschrijving oudergesprekken
Oudergesprekken groep 1 t/m 8
Damtoernooi
Sinterklaas op school!
Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij

Nieuwe leerling
Afgelopen week is er een nieuwe leerling ingestroomd in groep 1. Haar naam is Lizz. Van harte welkom op onze
school, we wensen jou heel veel plezier toe!
Parro
In september is onze school (weer) gebruik gaan maken van de Parro-app. Hiermee kunnen we jullie als ouders
gemakkelijk op de hoogte brengen van informatie. Echter zien wij dat het nog niet iedereen is gelukt om zich aan te
melden. Wij helpen hier graag bij wanneer dat nodig is. Kom gerust even langs bij de leerkracht of schoolleider,
zodat we er samen even naar kunnen kijken. Parro wordt door school vooral gebruikt als er snel even een bericht naar u uit
moet gaan.

Gruiten
Afgelopen week hebben we voor het eerst de Gruiten bezorgd gekregen op school. Op woensdag, donderdag en vrijdag
hebben de kinderen ervan kunnen proeven. Onze Gruiten-dagen worden nu definitief woensdag, donderdag en vrijdag.
De kinderen krijgen op deze dagen om 10.00 uur Gruiten in de klas. Dit wordt gesneden en verdeeld door een snij-team.
Heel hartelijk dank voor jullie hulp! Juf Miranda zal wekelijks aangeven op welke dag welk Gruiten geserveerd zal worden.
Sint Maarten
Allereerst onze complimenten voor alle prachtige lampions! Het was een hele geslaagde middag! Dit jaar was
Warfumburen uitgenodigd om te komen kijken naar alle prachtige lampions. Wat een verscheidenheid en creativiteit
kwam er voorbij! Hartelijk dank voor iedereen die geholpen heeft met organiseren!

Zakelijke ouderavond
Eenmaal per jaar wordt er vanuit de OR en de MR een zakelijke ouderavond georganiseerd. Hier worden de beide
jaarverslagen besproken, worden er eventuele nieuwe benoemingen gedaan van leden en wordt bijvoorbeeld het
financieel verslag en de begroting van de OR besproken. Hiervoor heeft u al een uitnodiging ontvangen met de
bijbehorende stukken. Deze zakelijke ouderavond is gepland op dinsdag 19 november om 19.30 uur.
Oudergesprekken
In de week van 25 november vinden de eerste geplande voortgangsgesprekken plaats. Alle ouders zullen hiervoor
een uitnodiging ontvangen, waarbij je je kan inschrijven op een tijd en dag die goed uit komt.
Eems Dollard Regio Grensprijs (EDR)
Op woensdag 6 november hebben juf Anna en Ilona een prijs voor onze school in ontvangst mogen nemen. De Eems
Dollard Regio vindt het mooi om te zien hoe er de afgelopen jaren een uitwisseling heeft plaatsgevonden tussen
Oldersum en Warffum. Een grote eer voor ons als school! En de credits voor de betrokken collega's van beide
scholen die hier veel tijd en energie in steken. Ook mr. Knol van de Historisch Kring was verrast dit te horen en is hier
erg blij mee. We hangen de prijs op een mooi plekje in de school.
https://www.dvhn.nl/groningen/hethogeland/Warffumer-basisschool-Jansenius-de-Vries-wint-EDR-Grensprijssamen-met-Grundschule-Oldersum-25007437.html
GGD
Jeugdverpleegkundige GGD Groningen: Susanne Groeneweg
Telefoonnummer: 0611050298
Email: susanne.groeneweg.ongering@groningen.nl
Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.
Damtoernooi
Damvereniging Warffum organiseert voor de tweeentwintigste keer het ‘Damtoernooi voor basisschoolleerlingen
van Noord Groningen’. Het toernooi wordt gehouden op woensdag 27 november 2019 op CBS De Rank, aanvang
14.30 uur. Alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 worden uitgenodigd om mee te spelen. Het is een individueel
toernooi, dus er wordt niet met teams gespeeld. De leerlingen spelen tegen ongeveer gelijkwaardige tegenstanders.
Er zijn veel prijzen te winnen; deze zijn beschikbaar gesteld door Het Hogeland College te Warffum.
De winnaar is Kampioen van Noord Groningen!
Deelname is gratis. Opgave tot en met dinsdag 26 november bij: R.F.Schwab: tel: 0596 – 551562 of
r.schwab@hotmail.nl denk er aan: .nl

