Nieuwsbrief
Belangrijke data
Maandag 10 februari
Dinsdag 11 februari
Vrijdag 14 februari
Vrijdag 14 februari
15 februari t/m 23 februari
24 februari t/m 28 februari
Dinsdag 25 februari
Woensdag 26 februari
Maandag 2 maart
Dinsdag 3 maart

7 februari 2020
Oudergesprekken inschrijving
Margemiddag, leerlingen om 12.00 uur vrij
Rapporten mee naar huis
Disco georganiseerd door de leerlingenraad
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
Voorstelling groep 5 t/m 8 in Bedum
Luizencontrole
MR-vergadering
GGD aanwezig op school

Staking en 'Stille mars’ in Groningen

Wij hebben vorige week (met pijn in ons onderwijs hart) de deuren van onze school twee dagen gesloten gehouden.
Met pijn in hun buik zijn er regelmatig leerkrachten die voor de klas staan, omdat ze weten dat er geen vervanging is.
Vorige week hebben we de noodklok weer mogen luiden.
Een ‘dankjewel!’ voor ons bestuur, die ons steunt, en geen salaris heeft ingehouden. Met elkaar hebben we de stille
tocht in de stad Groningen mogen lopen, en hopen we erop dat het werken in het onderwijs in de toekomst
aantrekkelijker wordt. Want ons beroep is en blijft het mooiste wat er is!
Sineke (directeur Jansenius)
Wellicht zijn er een aantal die de advertentie in de krant hebben gelezen.
Op 24 januari j.l. is de man van onze directeur Sineke Sietsema overleden. Als team zijn wij naar de condoleance toe
geweest om haar een hart onder de riem te steken. De uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring.
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 om 15.00 uur ‘openzetten’. Voor ons ook even wennen, maar dan bent u alvast op de
hoogte. Mocht het niet lukken met inschrijven, kom dan gerust even langs.
Onderwijsinspectie
Afgelopen dinsdag is de onderwijsinspectie bij ons op bezoek geweest.
We hebben een positief bezoek achter de rug. We hebben mooie gesprekken gehad, hebben de tops en ontwikkelpunten van de
school goed in beeld, hebben mooie lessen in alle klassen gezien en gaan positief verder met alle ontwikkeling.
Voorstelling groep 3/4
Op 6 februari is groep ¾ naar een voorstelling in Bedum geweest. Ze vonden dit hartstikke leuk én ze hebben het hartstikke goed
gedaan. Daar zijn we trots op 😊 Via deze weg willen we alle ouders hartelijk bedanken die hebben meegereden, top!
Op 25 februari gaat groep 5 t/m 8 ook naar een voorstelling. We hebben hier momenteel nog te weinig rijdende ouders voor en
hopen dat dit nog goed komt.
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 3 maart.

