Nieuwsbrief
Belangrijke data
Zaterdag 18 januari
Maandag 20 januari
Dinsdag 21 januari
Vrijdag 24 januari
Dinsdag 4 februari
Donderdag 6 februari
Vrijdag 14 februari
Zaterdag 15 februari t/m zondag 23 februari
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari
Maandag 24 februari
Dinsdag 25 februari

17 januari 2020
Oud papieractie
MR-vergadering
OR-vergadering
Start nieuwe muziekjuf
Inspectiebezoek Jansenius de Vries
Groep ¾ voorstelling in Bedum
Rapporten mee naar huis
Disco georganiseerd door de leerlingenraad
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken n.a.v. rapporten
Luizencontrole
OR-vergadering

We zitten al een poosje in het nieuwe jaar, maar toch willen we iedereen via deze weg alle goeds wensen voor 2020! Op de
maandag na de Kerstvakantie hebben de kinderen met elkaar geproost op het nieuwe jaar en samen nieuwjaar rolletjes
gegeten.
STAKING ONDERWIJS - Donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Gelijk een belangrijke mededeling om mee te starten: de stakingen in het onderwijs.
Zoals jullie waarschijnlijk wel mee hebben gekregen in de media hebben de vakbonden hun leden opgeroepen om op donderdag
30 januari en op vrijdag 31 januari het werk neer te leggen. Er zijn steeds meer scholen die hun klassen niet meer bezet krijgen
en leerlingen die geen les krijgen van bevoegde leerkrachten. Ook wij merken dit steeds meer. Vacatures zijn steeds moeilijk in
te vullen. Lauwers & Eems, ons bovenschools bestuur heeft aangegeven achter de staking te staan.
Aanstaande maandag (20 januari) zullen we berichten over de stand van zaken en over wat onze school gaat doen.
Oud papier
Zaterdag 18 januari wordt er door de ouders van onze school oud papier opgehaald.
Nieuwe leerlingen

Afgelopen week zijn er twee nieuwe leerlingen bij ons op school begonnen: Senn en Ruben.
Jullie zijn van harte welkom bij ons op school en we wensen jullie heel veel plezier!
Discomiddag - Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft een heel mooi initiatief genomen: ze zouden graag een disco willen organiseren voor de
gehele school! Het is natuurlijk altijd mooi wanneer leerlingen dit initiatief zelf nemen.
Op vrijdag 14 februari is het de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie en mogen zij dit organiseren. In de middag
zal er lekker gedanst en gekletst worden. Succes met de organisatie jongens en meiden!
CITO-toetsen
Afgelopen week zijn we op school begonnen met het afnemen van de halfjaarlijkse CITO-toetsen. Ook de komende
twee weken zullen de groepen hier nog een deel van de dag mee bezig zijn.
Muziek - Juf Gerrie
In groep ½ en in groep ¾ wordt op vrijdagmiddag al zeven jaar muziekles gegeven door juf Gerrie. In verband met
andere werkzaamheden heeft zij besloten om het stokje over te dragen naar een nieuwe muziekjuf: juf Greetje. We
heten juf Greetje alvast van harte welkom bij ons op school en wensen juf Gerrie alle goed voor in de toekomst. Heel
erg bedankt voor alle leuke lessen van de afgelopen jaren.

GGD
Jeugdverpleegkundige GGD Groningen: Susanne Groeneweg
Telefoonnummer: 0611050298
Email: susanne.groeneweg.ongering@groningen.nl
Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag.
Iedere eerste dinsdag van de maand is zij bij ons op school aanwezig tussen 13.00 uur en 14.00 uur. Voor vragen kunt u altijd
even binnenlopen. De eerstvolgende keer dat zij aanwezig is, is op dinsdag 7 januari.
Vanuit de GGD
Aan deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd vanuit de GGD. Het gaat over ‘Grenzen stellen’.
Vanuit de ICT
Aan deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd met betrekking tot het gebruik van ICT.

