Nieuwsbrief
Belangrijke data
Woensdag 11 maart
Zaterdag 14 maart
Woensdag 18 maart
Vrijdag 27 maart
Zaterdag 28 maart

6 maart 2020
9.00 uur - 11.45 uur Open dag Jansenius + CBS de Rank
Oud papier ophalen
Groep 7/8 naar Pieterburen
Schoolfotograaf
NL Doet klusjesdag!

NL Doet
Op zaterdag 28 maart zorgt de OR voor een NL-doet klusjesdag op school. Mocht je het leuk vinden om mee te helpen, dan kan
je je opgeven bij een van de klassenouders/OR-leden. Er worden klusjes gedaan als het ‘Viervak’ spel op het plein goed in de verf
zetten en vierkante meter tuintjes aanleggen.

Voorleeswedstrijd
Lisa de Winter heeft voor onze school dit jaar meegedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd in Uithuizen. En Lisa, we hebben
gehoord dat je het hartstikke goed gedaan hebt! Helaas ben je niet door naar de volgende ronde, maar je vertelde zelf: ‘de
winnaar kon echt heel erg mooi voorlezen, een verdiende winnaar’. Knap van je!

Schoolfotograaf
Op vrijdag 27 maart komt de schoolfotograaf bij ons op school langs voor portretfoto’s en klassenfoto’s. Alle kinderen zullen op
de foto komen. Ook broertjes en zusjes die niet op school zitten krijgen de mogelijkheid om samen op de foto te gaan.
Ook zijn we op zoek naar een ouder die zou willen komen begeleiden op deze ochtend. Wie zou dat leuk vinden?
Meer informatie volgt.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Aanstaande woensdag is de open dag voor nieuwe leerlingen (en hun ouders) bij ons op school.
Op bestuursniveau wordt er al weer hard gewerkt aan het nieuwe schooljaar. Graag zouden wij dan ook een zo compleet
mogelijk overzicht hebben van welke leerlingen er op (korte) termijn bij ons op school komen, zodat we daar rekening mee
kunnen houden. Mochten er nog broertjes of zusjes zijn die in 2020 vier jaar worden, dan mag je alvast een inschrijfformulier op
komen halen.
Rots en Water
Op initiatief van een van onze ouders informeren wij jullie over de mogelijkheid van het volgen van een ‘Rots & Water’ training.
Rots & Water is een weerbaarheidstraining waarin je je vaardigheden leert te vergroten op het gebied van communicatie en
sociale vaardigheden. In de training wordt ingegaan op: grenzen aanvoelen en aangeven, concentratie, verbale en non-verbale
communicatie, omgaan met groepsdruk, zelfbewustzijn, omgaan met boosheid, samenwerking en fysiek bewustzijn. In de
trainingen wordt een veilige omgeving gecreëerd waar kinderen zichzelf kunnen zijn en fouten mogen maken.

- De training bestaat uit 7 lessen waarvan de laatste les met de ouders is.
- De leeftijdsgroepen zijn 7 tot en met 9 én 10 jaar en ouder
- De kosten zijn 125 euro voor het gehele pakket
- Tussentijds contact met de ouders
De training wordt gegeven door Annemiek van Dijk en wordt normaalgesproken gegeven in Winsum. Bij voldoende
animo kan Annemiek de cursus geven in Warffum, na schooltijd, op de Jansenius de Vries school.
Mocht je hier interesse in hebben, dan graag een berichtje naar Vanessa sturen: vanessa.kuizenga@gmail.com
Zij zal inventariseren of het haalbaar is om dit in het dorp aan te bieden.
Oud papier
Op zaterdag 14 maart wordt er weer oud papier gelopen door de ouders van onze school. Door de opbrengsten van het oud
papier kunnen we nét even die extra dingen doen (denk bijvoorbeeld aan de Grote Reis) én kunnen we de ouderbijdrage zo laag
mogelijk houden. Mocht je nog mee willen lopen, dan horen we dat graag.

Nieuwbouw
Onlangs hebben jullie een update gehad van Sarah, vanuit de MR. De gemeente is momenteel nog bezig met het onderzoeken
van de verschillende locaties. Daarnaast wordt er nu ook gekeken naar ee mogelijke architect voor het geheel. We houden jullie
bij nieuws op de hoogte.
GGD
Onze jeugdverpleegkundige Susanne Groenweg zal wegens gezondheidsredenen de komende tijd vervangen worden. De
werkzaamheden van Susanne zullen (tijdelijk) worden overgenomen door Gerda Jokshorst.
Jeugdverpleegkundige GGD: Gerda Jokshorst
Email: gerda.jokshorst@ggd.groningen.nl
Telefoonnummer: 06-51330727

