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Donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Donderdag 30 januari
Maandag 3 februari
Dinsdag 4 februari
Donderdag 6 februari
Maandag 10 februari
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15 februari t/m 23 februari
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24 februari t/m 28 februari
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24 januari 2020
Staking onderwijs: Jansenius gesloten
10.30 uur Stille Mars in Groningen
Oudergesprekken groep 5/6
Inspectiebezoek Jansenius
Voorstelling groep ¾ in Bedum
Oudergesprekken inschrijving
Margemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij
Rapporten mee naar huis
Disco georganiseerd door de leerlingenraad
Voorjaarsvakantie
Weer naar school
Oudergesprekken
Voorstelling groep 5 t/m 8 in Bedum

Vanuit de leerlingenraad
Beste ouders en verzorgers van de Jansenius de Vries,
14 februari geven wij een disco! (tijdens school)
Het is om 13.20 uur en het eindigt om 14.00 uur. Het is alleen voor kinderen van de Jansenius de Vries school.
Omdat het op Valentijnsdag is, is het leuk om rode kleren aan te trekken.
Leerlingenraad

Oudergesprekken
Deze keer wordt de inschrijving voor de oudergesprekken nét even anders. We zullen dit via de app ‘Parro’ verzorgen. Op
maandag 10 februari zullen we het na schooltijd ‘openzetten’. Voor ons ook even wennen, maar dan bent u alvast op de hoogte.
Staking en 'Stille mars’ in Groningen

Volgende week donderdag en vrijdag leggen vele leerkrachten in Nederland het werk tijdelijk neer tijdens de staking.
Zoals eerder aangegeven zal de Jansenius gesloten zijn.
Op donderdag 30 januari gaan wij als team naar Groningen, om daar samen de stille mars te lopen. Dit is een
initiatief van de AOB (algemene onderwijsbond). Wij willen jullie als ouders ook van harte uitnodigen om met ons
mee te lopen. Het programma start om 10.00 uur op de Vismarkt. Om 10.30 uur start de mars. Het programma is om
12.15 uur afgelopen.
12.00 uur pauze en pleinwacht

Zoals iedereen weet, zijn er ouders die ons helpen met het lopen van pleinwacht in de 12.00 uur pauze. Dit was heel
erg fijn, en zorgde ervoor dat de leerkrachten pauze konden houden.
Echter zijn er te weinig ouders die ons hierbij kunnen ondersteunen. Daarom kiezen wij ervoor om vanaf aanstaande
maandag (27 januari) de pleinwacht als leerkrachten zelf te lopen.
We willen alle ouders die ons de afgelopen maanden hebben geholpen wel heel hartelijk bedanken voor hun inzet!
Hartstikke fijn dat jullie er voor ons waren.
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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 4 februari.

