Nieuwsbrief
Belangrijke data
Zaterdag 14 december
Donderdag 19 december

Vrijdag 20 december
Dinsdag 7 januari
Donderdag 9 januari
Zaterdag 18 januari

13 december 2019
Oud papieractie!
Groep 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij
Vanaf 17.30 uur aanwezig, 17.45 uur zingen op het plein
Afscheid meester Rik (groep 7/8)
Groep 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij
GGD (Susanne) aanwezig op school
Margedag ICT, kinderen vrij.
Oud papieractie!

Groep 6
Groep 6 is op zoek naar een nieuwe klassenouder. Is er iemand die het leuk vindt om dit per direct óf per het nieuwe schooljaar
over te nemen? Graag even contact zoeken met iemand va de OR of via eddyenbea@ziggo.nl
Penningmeester
Hierbij een oproep voor een nieuwe penningmeester voor de OR:
Wie van de ouders vindt het leuk om een aantal jaren het financiële gedeelte te regelen van de ouderraad? Het gaat om het
maken van een begroting, het bijhouden van af en bijschrijvingen en verwerken van declaraties. John heeft dit de afgelopen acht
(!!) jaar met veel plezier gedaan en geeft het stokje graag aan iemand door.
Ook hiervoor graag contact zoeken met iemand van de OR of via eddyenbea@ziggo.nl
Schooljaarplan
Op onze website is het nieuwe schooljaarplan van 2019 - 2020 te vinden. Hierin staan de doelen waaraan dit schooljaar gewerkt
wordt door het team op de Jansenius. Neem gerust een kijkje, en bij vragen mag u altijd even langskomen.
Zakelijke ouderavond
De notulen van de zakelijke ouderavond van 19 november zijn te vinden op de website van de school, onder het kopje ‘MR’.
GGD
Jeugdverpleegkundige GGD Groningen: Susanne Groeneweg
Telefoonnummer: 0611050298
Email: susanne.groeneweg.ongering@groningen.nl
Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.
MR

De petitie voor een alternatieve locatie is overhandigd aan wethouder Rutgers.
Binnenkort hopen we meer informatie te kunnen vertellen met betrekking tot de nieuwbouwplannen.
19 december en 20 december
Op donderdag 19 december vieren wij Kerstmis op school. Op deze donderdag zijn de kinderen van alle groepen om 12.00 uur
vrij. Er is per mail een brief verstuurd aan alle ouders over de invulling van de dag en de avond. Wij hebben er zin in

Oud papier 2020 - Voor op de kalender
De nieuwe oud papierdata van 2020 zijn inmiddels bekend:
- Zaterdag 18 januari
- Zaterdag 14 maart
- Zaterdag 18 april
- Zaterdag 6 juni
- Zaterdag 5 september
- Zaterdag 24 oktober
- Zaterdag 12 december
Deze data zijn ook terug te vinden op de website van onze school.

