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

14 februari 2020
Rapporten mee naar huis
Disco georganiseerd door de leerlingenraad
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
Luizencontrole
MR-vergadering
GGD aanwezig op school
9.00 uur - 11.45 uur Open dag Jansenius + CBS de Rank
Oud papier ophalen + NL DOET klusjesdag!

Gymnastiek BELANGRIJK
Na de voorjaarsvakantie zal er op donderdag een wijziging in het gymnastiekrooster plaatsvinden:
- Groep ½ zal voortaan gymnastiekles krijgen in het speellokaal op school. Dit houdt in dat de leerlingen (om de week) niet meer
opgehaald hoeven te worden bij de grote gymzaal. We gaan ervanuit dat dit voor de leerlingen rustiger zal zijn. Daarnaast is het
voor ouders prettig dat er niet meer ‘heen en weer’ gereden hoeft te worden tussen de school en de gymzaal.
- Voor groep ¾ zal dit betekenen dat zij wekelijks gymnastiekles krijgen in de grote gymzaal.
- Daarnaast zullen ook de gymtijden veranderen op de donderdag. Dit is hieronder te lezen in het schema.
Groep 7/8 kan juf Monique goed helpen met het opruimen van de materialen. Daarna kunnen zij om 14.00 uur zelfstandig naar
huis.
Gymrooster donderdag (juf Monique)
11.10 uur
12.30 uur
13.10 uur

Groep 5/6
Groep 3/4
Groep 7/8

Operatie juf Tineke
De eerste berichten na de operatie van juf Tineke zijn positief. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Oudergesprekken
Als het goed is heeft iedereen zich van groep 1 t/m 4 en groep 7/8 in kunnen schrijven voor de oudergesprekken die na de
voorjaarsvakantie plaats zullen vinden. Mocht dit niet gelukt zijn, laat het dan gerust even weten.
Vandaag krijgen de leerlingen hun portfolio/rapport mee naar huis.
Voorstelling Bedum - Groep 5 t/m 8
Het is helaas niet gelukt om voldoende vervoer te regelen voor de voorstelling van groep 5 t/m 8 in Bedum, op 25 dinsdag
februari. Dit uitje komt dan ook helaas te vervallen.
Nieuws van de MR
Zoals beloofd tijdens de ouderavond, willen we jullie als ouders graag op de hoogte houden over de schoollocatie. De
oudergeleding van beide MR-en hebben op woensdag 12 februari een gesprek gehad met de gemeente. Inmiddels is bekend dat
meerdere locaties zijn onderzocht en dat er op basis van een aantal belangrijke factoren een voorkeur zal worden voorgesteld
aan de stuurgroep. In de stuurgroep zitten de schoolbesturen en gemeente samen. Zij nemen het uiteindelijke besluit over de
nieuwbouw. In maart verwachten wij meer duidelijkheid hierover.
Namens de MR,
Sarah Spinder

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.
Buitenschoolse opvang in Warffum - Kind H
Langs deze weg willen we u op de hoogte brengen van een aantal nieuwe ontwikkelingen rondom de BSO van KindH (voorheen
SPGE) in Warffum.
Er zijn wat wijzigingen wat betreft de pedagogisch medewerkers op onze BSO locatie in Warffum. Op maandagmiddag wordt
Hetty Huisman ingewerkt door Annelies de Vries, na de voorjaarsvakantie gaat Hetty zelfstandig aan de slag. Op
donderdagochtend werkt Lianne Luteijn op de BSO. De andere dagen worden voornamelijk door Marianne Bosma ingevuld.
KindH biedt de buitenschoolse opvang op OBS Jansenius de Vries voor alle basisschoolkinderen uit Warffum en omgeving. Op
de basisschool liggen inschrijfformulieren met het pedagogisch beleid voor de BSO. De inschrijfformulieren zijn ook te
downloaden op onze website www.peuterspeelzaleneemsmond.nl. Hier kunt u ook meer informatie vinden over de BSO.
M.i.v. september kan er van maandag tot en met vrijdag buitenschoolse opvang worden afgenomen. Dit kan zowel voor als na
schooltijd, vanaf 7.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur. Ook op margedagen of stakingsdagen kunnen we in overleg opvang aanbieden.
Dan kan dit eventueel ook zonder vast contract. Wel minimaal twee weken van te voren aangeven dat u gebruik wilt maken van
incidentele opvang.
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs! Voor meer informatie kunt u bellen met de centrale administratie van KindH:
Tel. 0595-412603

