Nieuwsflits

15 mei 2020

Dag allemaal,
Onze school is weer voor de helft opgestart, en dat voelt goed! Het is fijn om de kinderen weer te zien en weer de gebruikelijke
geluiden in de school te horen. Wel merken we dat het ‘afstand houden’ wel erg lastig is tussen leerkracht en leerling.
We hebben deze week met elkaar gesproken hoe het allemaal loopt en komen voor nu tot de conclusie dat dit een prettige
manier van werken is.
Even vooruitlopend op de volgende weken, om alvast duidelijkheid te geven:
Mochten de maatregelen in de tussentijd niet veranderen, dan gaan we op dezelfde manier verder met het geven van ons
onderwijs. Dit zou inhouden:
Maandag 18 mei, woensdag 20 mei
Dinsdag 19 mei

Groep 2, 4, 6, 8
Groep 1, 3, 5, 7

Donderdag 21 mei & vrijdag 22 mei

Hemelvaartsdag + dag er na = Vrij

Maandag 25 mei, woensdag 27 mei, vrijdag 29 mei
Dinsdag 26 mei, donderdag 28 mei

Groep 1, 3, 5, 7
Groep 2, 4, 6, 8

Maandag 1 juni

Pinksteren = Vrij

Woensdag 3 juni, vrijdag 5 juni
Dinsdag 2 juni, donderdag 4 juni

Groep 2, 4, 6, 8
Groep 1, 3, 5, 7

Nieuwe leerling
Nu we als school weer zijn opgestart, starten er ook nieuwe leerlingen bij ons op school. De komende
periode zelfs een heleboel! Op dinsdag 12 mei is Olivia bij ons begonnen in groep 2. Vanuit Delfzijl is
Olivia in Warffum komen wonen. Wij hopen dat jullie hier als gezin een fijne plek vinden en wensen
Olivia veel plezier bij ons op school. Van harte welkom op de Jansenius!

Studiedag woensdag 27 mei
Op 27 mei staat er een Lauwers & Eems studiedag gepland en zouden de leerlingen vrij zijn. Omdat er zo veel anders gaat dan
anders, krijgen de kinderen op deze dag ‘gewoon’ les en zal deze jaarlijkse studiedag verplaatst worden naar volgend schooljaar.
Juf Roelina & Juf Laura
Groot nieuws!
Juf Roelina en juf Laura hebben besloten om na dit schooljaar (vervroegd) met pensioen te gaan.
Voor hen een hele grote stap, omdat ze beide al meer dan 40 jaar op onze school werkzaam zijn.
En natuurlijk ook een heel vreugdevolle stap, waarbij ze meer tijd krijgen voor hobby’s en andere
leuke dingen.
Aan het einde van het schooljaar zullen we afscheid nemen van beide dames. Hoe en wat is nu
nog een beetje lastig te zeggen, maar we houden jullie op de hoogte.
HVO / GVO
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke
achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld
zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven
hierin als openbare school neutraal. Als aanvulling en ter verdieping worden er wekelijks humanistische vorming of
Godsdienstlessen gegeven. Dit zijn inspirerende en verrijkende lessen

Wij vragen ouders en kinderen jaarlijks een keuze te maken voor het nieuwe schooljaar. Ieder jaar kan er opnieuw gekozen
worden. Dit jaar doen we dit digitaal. Mochten er leerlingen zijn die volgend schooljaar willen wisselen van richting, dan mag dit
gemaild worden in een reply op deze nieuwsflits. Wanneer wij niets horen, blijft het staan zoals dit schooljaar.
Er kan gekozen worden uit één van deze twee levensbeschouwelijke richtingen:
- Humanistische vorming
- Godsdienst
Nieuwbouw
Zo nu en dan is er weer wat nieuws rondom de nieuwbouw van onze school. Afgelopen week is er gekeken naar verschillende
architecten die hier iets in kunnen gaan betekenen. Hier wordt op een later moment een vervolg aan gegeven.
Nieuwe Touchscreens

Een foto van één van de vier nieuwe touchscreens die geplaatst zijn in de tijd dat de school
gesloten was. Het zijn prachtige borden die veel mogelijkheden bieden. Bij de kleuters is zelfs
een bord geplaatst die ook ‘plat’ kan liggen. Hierdoor kunnen de kinderen werken met allerlei
interactieve apps, op het platte vlak. De borden zijn allemaal verrijdbaar, waardoor het
makkelijker werkt met lichtinval, maar ook met het lesgeven aan verschillende kleine groepjes.

Vanuit de OR: Klassenouder groep 3 en groep 5
De ouderraad (OR) wisselt regelmatig van samenstelling. Er wordt gewerkt met zogeheten ‘zittingstermijnen’. Voor groep 3
(volgend schooljaar groep 4) en voor groep 5 (volgend schooljaar groep 6) kan er een nieuwe ouder zitting nemen in de OR en
de rol van klassenouder vervullen.
Wie zou dit leuk vinden of wil meer informatie? Graag mailen naar: eddyenbea@ziggo.nl (Bea is secretaris van de OR)
GGD
Onze jeugdverpleegkundige Susanne Groenweg zal wegens gezondheidsredenen de komende tijd vervangen worden. De
werkzaamheden van Susanne zullen (tijdelijk) worden overgenomen door Alieke Wijnja.
Jeugdverpleegkundige GGD ‘Het Hogeland’: Alieke Wijnja
Email: alieke.wijnja@ggd.groningen.nl
Telefoonnummer: 06-50294725
Werkdagen op: Maandag, dinsdag en donderdag.

