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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij informeren wij jullie over de praktische zaken voor het schooljaar 2020 - 2021. Ook de
belangrijke data zijn aan het einde van dit boekje toegevoegd.
Wij willen iedereen alvast een heel fijn nieuw schooljaar wensen!
Team OBS Jansenius de Vries

Informatie over de groepen
Onze school werkt met jaargroepen. Middels het werken met combinatiegroepen, trachten wij het lerende
effect tussen oudere en jongere kind te bewerkstelligen.
Dit schooljaar bestaat de school uit de volgende combinatiegroepen: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8.
Op onze school werken leerkrachten die een deeltijdbaan hebben, maar ook leerkrachten met een
volledige baan. Wie waar wordt ingezet, wordt jaarlijks bekeken. Uiteraard wordt daarbij gekeken naar
de bekwaamheden en voorkeuren van de leerkrachten. Bij een groep met twee leerkracht, worden er
onderling afspraken gemaakt en er is zeer frequent overleg, zodat alles zo optimaal mogelijk kan
verlopen.
De schoolleider heeft de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is er ook intern begeleider (IBer). Zij organiseert in nauw overleg met de leerkrachten de zorg. Zij is ook aanwezig bij de
oudergesprekken waar sprake is van extra zorg.
De directeur van de school is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Omdat de directeur
meerdere locaties aanstuurt, is de schoolleider aanspreekpunt voor de dagelijks gang van zaken.
Groepen 1 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
-

Groep 1/2
Juf Miranda
Juf Miranda
Juf Miranda
Juf Miranda
Juf Miranda

Groep 3/4
Juf Lize
Juf Lize
Juf Anna
Juf Lize
Juf Lize

Groep 5/6
Juf Tineke
Juf Anna
Juf Tineke
Juf Tineke
Juf Tineke

Groep 7/8
Juf Hanna
Juf Hanna
Juf Hanna
Juf Hanna
Juf Hanna

Vakleerkracht gymnastiek: Monique van der Krogt (woensdag en donderdag aanwezig)
Vakleerkracht muziek: Meester Rutger
Leerkracht HVO: Christien Verwijk
Leerkracht GVO Nathalie van der Bleek
Administratief medewerker: Jantina Grommers
Intern begeleider: Anita Larkens (dinsdag aanwezig)
Schoolleider: Ilona Smalbil (dinsdag en donderdag aanwezig)
Directeur: Sineke Sietsema
Op donderdagochtend is juf Anna ook aanwezig op school vanuit de werkdrukgelden.

In groep 1 en 2 zitten bij de start van het schooljaar 23 kinderen. Deze groep groeit gedurende het
schooljaar met de instroom van leerlingen die vier jaar worden.
Groep 3/4 heeft 21 kinderen in de groep.
Groep 5/6 heeft 13 kinderen in de groep.
Groep 7/8 heeft 17 kinderen in de groep.
Gymrooster

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

Woensdag
9.10 uur - 09.50 uur
9.55 uur - 10.35 uur
8.30 uur - 9.10 uur

Donderdag
12.30 uur - 13.15 uur
11.20 uur - 12.00 uur
13.15 uur - 13.55 uur
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Gymnastiek
Groep 1/2:
Elke dag hebben de kinderen bewegingsonderwijs. Bij mooi weer spelen ze buiten, bij slecht weer
gaan de leerlingen naar het speellokaal. De leerlingen sporten in het speellokaal in hun ondergoed
met gymschoenen
Groep 3 t/m 8:
Op woensdag en donderdag is de vakleerkracht gymnastiek aanwezig. Wilt u op de bovenstaande
dagen uw kind gymkleding meegeven? Shirt/broek/schone gymschoenen.
Pauze
Om 10.00 u. gaan de kinderen fruit eten. U kunt uw kind(eren) fruit en drinken meegeven. Het is een
tussendoortje, geef uw kind dus niet teveel mee. Na het eten wordt er buiten gespeeld.
Om 12.00 uur houden we een langere pauze, om samen ook een broodje te kunnen eten. Ook hierna
wordt er samen met de gehele school buiten gespeeld. Door met zijn allen naar buiten te gaan en te
spelen op hetzelfde schoolplein creëren we een sfeer waarbij kinderen elkaar kennen.
We willen als school stimuleren dat leerlingen een gezonde lunch meenemen. Het is echter een keuze
van jullie als ouders/verzorgers wat leerlingen mee krijgen naar school. Het is de bedoeling dat
kinderen hun lunch volledig opeten, zodat er voldoende gegeten en gedronken wordt. Overleg met
kinderen over de hoeveelheid. Eten wat niet wordt opgegeten gaat mee terug naar huis.
Informatieboekje en jaaroverzicht
Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder gezin een jaaroverzicht. Hierin staan allerlei activiteiten
gepland voor het nieuwe schooljaar.
Het informatieboekje, wordt digitaal gedeeld en is op alfabetische volgorde gerangschikt. Het boekje
geeft allerlei praktische informatie over het reilen en zeilen op school.
Kennismakingsboekje
Voor de ouders die hun kind voor het eerst op school brengen in groep 1/2 is een
kennismakingsboekje gemaakt. Daarin staat veel informatie over allerlei praktische zaken.
Correctie
De leerkrachten kijken veelal dagelijks het werk van de kinderen na. We hebben afspraken
gemaakt over wat de leerkrachten in ieder geval zelf corrigeren. We verzoeken de kinderen om
ook zo nu en dan hun werk zelf na te kijken. Naarmate ze ouder zijn, zullen ze dat vaker doen.
Dit werk wordt door de leerkracht steekproefsgewijs gezien.
Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen met bepaalde regelmaat huiswerk mee naar huis. Het betreft dan
bijvoorbeeld woordjes voor het dictee, tafels leren of topografie. Ook een spreekbeurt hoort hier bij.
Naarmate leerlingen ouder worden krijgen ze vaker leeropdrachten mee, of moeten ze zich
voorbereiden op de overhoringen voor aardrijkskunde, natuur of geschiedenis. De kinderen van groep
8 krijgen ook regelmatig huiswerkopdrachten mee. We leren de leerlingen om t.a.v. de schoolse
zaken verantwoording te dragen als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Wij zijn wel van
mening dat het huiswerk met mate aangeboden moet worden.
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Aanmelden van kinderen
Kinderen kunnen worden aangemeld middels een inschrijfformulier waarop gegevens van zowel
het kind als de ouder(s)/verzorger(s) worden ingevuld. Door het ondertekenen door beide
ouder(s)/verzorger(s) van het inschrijfformulier conformeren zij zich aan de visie en werkwijze van
de school. Namens de school zal de directeur/schoolleider het inschrijfformulier ondertekenen.
Voor de aanname geldt de Wet Passend Onderwijs. Dit streeft ernaar om ieder kind op de juiste
plek te krijgen.
Bibliotheekbezoek
Om het lezen nog meer te stimuleren, gaan de groepen 3 t/m 8 regelmatig onder schooltijd naar de
bibliotheek. Zij lenen daar een boek op de schoolpas.
Buitenschoolse opvang
Bij ons in het gebouw zit stichting KindH. Zij bieden voorschoolse- en buitenschoolse opvang aan, op locatie
Jansenius de Vries. Zie hiervoor de website: www.kindH.nl
Culturele vorming
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil bewerkstellingen dat alle scholen in het
primair onderwijs de gelegenheid wordt geboden hun visie op de plaats van cultuureducatie te
formuleren. Daarvoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld, want kinderen moeten in ruime mate
de gelegenheid krijgen om kennis te maken met kunst. Momenteel wordt er gewerkt aan een visie op
dit gebied. In feite willen we dat alle kinderen met zoveel mogelijk disciplines in aanraking komen.
Voor alle voorstellingen geldt dat er vooraf en achteraf in de klassen m.b.v. lesbrieven en/of
workshops aandacht besteed wordt aan de inhoud van het programma.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld in de bak in de gang bij de meterkast.
Gruiten
In de afgelopen jaren zijn wij ingeloot als ‘Gruitenschool’. Gruiten betekent groente of fruit. Als school
stimuleren wij het dat kinderen gezond eten en drinken en niet te veel snoepen. Wanneer wij ook dit
jaar worden ingeloot, wordt een deel van het schooljaar gesubsidieerd fruit en groente geleverd. Dit
zal gecommuniceerd worden middels de nieuwsbrief.
Kerst
Tijdens de donkere dagen voor kerst wordt de school in Kerststemming gebracht. Overal hangen
lichtjes, kerstklokken en andere versieringen. Ook de kerstboom ontbreekt natuurlijk niet in de klassen.
In de laatste week voor de kerstvakantie organiseren we leuke activiteiten voor alle kinderen. De
kinderen kunnen kiezen uit diverse onderdelen. We vragen dan ook ouders om te helpen.
Kinderboekenweek
Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek in oktober wordt er op speelse wijze extra aandacht aan
lezen besteed. Het thema van de Kinderboekenweek staat dan centraal.
Koningsspelen
We doen elk jaar mee aan de Koningsspelen. Er worden dan allerlei bewegingsactiviteiten op school
georganiseerd.
Leerlingenraad
Elk jaar kiezen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een leerlingenraad bestaande uit acht leerlingen.
Samen met een leerkracht gaan zij allerlei zaken bespreken die voor de kinderen en de school
belangrijk zijn. Ook hebben zij een belangrijke rol bij festiviteiten op school.
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Medezeggenschapsraad
De MR van obs Jansenius de Vries bestaat uit:
Voorzitter MR: S. Spinder (ouder)
Secretaris MR: T. Raangs (personeel)
MR-lid: A. Bakema (personeel)
MR-lid: D. Woldring (ouder)
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt minimaal eenmaal per twee weken via de mail naar alle ouders verzonden.
Daarnaast wordt de brief op de website van de school geplaatst.
Oldersum
Groep 6 heeft een jaarlijkse uitwisseling met de groep 6 van de Grundschule uit Oldersum in
Duitsland. Wij gaan in het najaar naar Duitsland en in het voorjaar komen zij ons bezoeken.
Op Roakeldais
Tijdens de "Op Roakeldais" week gaan we met de gehele school naar de scholenochtend.
Ouderraad
De ouderraad bestaat uit:
Voorzitter: P. Woltjer
Secretaris: B. Berends
Penningmeester: J. Timmers, wordt overgenomen door M. Brongenaar - Brouwer.
Daarnaast kiezen de ouders per groep een klassenouder. De klassenouders vormen samen met de
voorzitter, secretaris en penningmeester de ouderraad.
Oud papier
Acht keer per schooljaar halen we het oud papier op van heel Warffum. Voor school een belangrijke
activiteit, omdat het veel geld in het laatje brengt. Afhankelijk van de oud papier prijs levert de
inzameling zo’n € 6000,- per jaar op. Het belang van de school is groot. Niet alleen ‘De Grote Reis’
wordt ervan betaald, maar er is veel meer:
• Het licht en geluid bij presentaties of voorstellingen
• Schoolreizen voor alle kinderen voor minder dan de kostprijs
• De aankleding van de thematische sport- en speldag
• Extra financiële ruimte voor de projectweek
• Een bijdrage voor de aankleding van het plein
• Extra aankleding van het gebouw
Deze opsomming is niet volledig, maar illustreert wel het belang van de acties. Per keer zijn er twintig
mensen nodig met tien aanhangers. De inzameling duurt ongeveer twee uur en wordt als gezellig
ervaren. De koffie staat altijd klaar en na afloop is er tijd voor een drankje. De ophaaldata worden
middels de nieuwsbrief en website kenbaar gemaakt.
Parkeren en rijroutes
Ouders worden dringend verzocht om bij het halen en brengen van hun kinderen hun auto op de
parkeerplaats bij de sporthal aan de Westervalge te parkeren. Vanwege de veiligheid van de
kinderen is het van belang om het autoverkeer door de Lamerisstraat tot een minimum te beperken.
U wordt daarom tevens verzocht om de rijroute vanaf de A.G. Belstraat naar de Westervalge te
volgen, of de route vanaf de Noorderstraat naar de Westervalge te volgen.
Parro
We maken gebruik van het digitale oudercommunicatiesysteem Parro. Dit is gekoppeld aan ons
leerlingvolgsysteem Parnassys. Zo kunt u (korte) berichten en/of foto’s van uw kind ontvangen. Parro
is een app die geïnstalleerd kan worden op de mobiele telefoon.
Projectweek
Een keer per jaar wordt er op school een project georganiseerd. Er staat dan een bepaald onderwerp
centraal. Er worden bezoeken afgelegd aan bij het onderwerp passende bedrijven, instellingen,
overheidsdiensten, etc. in Warffum of omgeving. Ook is het mogelijk dat gastdocenten komen vertellen
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over onderwerpen die met het gekozen project te maken hebben. In de Nieuwsbrief wordt vooraf
aangekondigd wanneer het project wordt gehouden en wanneer de gezamenlijke afsluiting is.
Project groep 8 (musical, voorstelling)
Aan het eind van het schooljaar wordt groep 8 een project aangeboden. Dit project mondt uit in een
presentatie voor de ouders.
Schaatsen
Strenge winters zijn er niet zoveel meer. Mocht de ijsbaan berijdbaar zijn, dan worden er
schaatswedstrijden met C.B.S. De Rank georganiseerd. Het kan ook zijn dat we als school een
middag lekker gaan schaatsen. Voor de kinderen die niet kunnen schaatsen organiseren we een
alternatief programma.
Schoolfotograaf
Een keer in de twee jaar komt er een schoolfotograaf op school om de leerlingen zo leuk mogelijk op
de foto te zetten (alleen, met de hele groep en eventueel met broers en zussen). De ouderraad zorgt
ervoor dat in het ándere jaar alle groepen op de foto worden gezet. De schoolfotograaf komt weer in
het schooljaar 2020-2021.
Schoolgids
De schoolgids kunt u lezen op onze website. Indien u toch graag een papieren versie van de
schoolgids wilt ontvangen dan verzoeken wij u om dit door te geven via het mailadres van school.
Schoolreizen en Grote Reis
De schoolreisjes van de groepen 1 t/m 7 worden in de maanden mei t/m juli gehouden.
De kinderen van groep 8 maken de traditionele “Grote Reis”. Met een bus maken de kinderen een
rondrit door ons land langs vele bekende plaatsen. Deze reis wordt de kinderen aangeboden door
de ouderraad. De ouders krijgen de gelegenheid zich aan te melden om mee te gaan. Indien er
teveel ouders mee willen, loten we.
De penningmeester van de ouderraad geeft ieder jaar aan wat de kosten van het schoolreisje en het
schoolkamp zijn. Dit wordt, tezamen met de vrijwillige eigen bijdrage, vastgesteld op de zakelijke
ouderavond.
Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag

8.25 – 14.00

Dinsdag

8.25 – 14.00

Woensdag

8.25 – 14.00

Donderdag

8.25 – 14.00

Vrijdag

8.25 – 14.00

Tien minuten (8.15 uur) voor aanvang van de lessen is er toezicht op het schoolplein. De
kinderen van groep 1 en 2 mogen door hun ouders naar binnen gebracht worden. De oudere kinderen
blijven buiten tot de bel gaat (8.25 uur). Bij slecht weer kunnen de kinderen eerder naar binnen.
Schoolverzuim
Afspraken voor tandartsen, artsen, logopedie etc. dienen zoveel mogelijk buiten de schooluren om te
worden gemaakt. Ook zwemlessen en dergelijke kunnen beslist niet onder de schooltijden ingepland
worden. Om het leren op school zo goed mogelijk te laten verlopen, moet er zo weinig mogelijk
verzuimd worden. Vaak blijkt dat het missen van lessen behoorlijk doorwerkt in de volgende lessen.
Voor kinderen die wat langer ziek zijn, kunt u, als uw kind dat aan kan, ook werk halen van school om
de achterstand zoveel mogelijk te beperken. Indien een kind (telefonisch) niet is afgemeld, zullen we
altijd proberen vanuit de school de ouders te bellen.
Sinterklaas
Op 5 december (of vlak daarvoor) brengt Sint Nicolaas met de Pieten een bezoek aan onze school. In
de groepen 1 t/m 4 komt hij uitgebreid op bezoek in de klas. In de groepen 5 t/m 8 komt hij korter
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langs. We verwachten dat deze kinderen een surprise met gedicht maken voor een medeleerling. De
leerlingen van deze groepen trekken hiervoor lootjes. We spreken daarvoor een vast bedrag af.
Sint Maarten
Jaarlijks besteden wij aandacht aan het feest van Sint Maarten.
Sportdag
Elk jaar houden de groepen 5 t/m 8 een gezamenlijke sportdag met de Christelijke Basisschool De
Rank, de andere basisschool in het dorp. Voor de groepen 1 t/m 4 wordt op een ander moment een
sportdag georganiseerd.
Schoolvakantie 2020 - 2021
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020
10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020
19 december 2020 t/m 2 januari 2021
20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
24 april 2021 t/m 9 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

Margedagen 2020 - 2021
Maandag 5 oktober 2020
Vrijdag 4 december 2020
Donderdag 17 december 2020
Vrijdag 18 december 2020
Donderdag 14 januari 2021
Donderdag 11 februari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 12 mei 2021
Maandag 14 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021

Margedag: Algemene doelen & bezoek andere school
School om 12.00 uur uit i.v.m. Sinterklaas
School om 12.00 uur uit i.v.m. Kerstviering
School om 12.00 uur uit i.v.m. Kerstvakantie
Margedag: Schoolontwikkeling
Margemiddag: School om 12.00 uur uit
Voorbereiding oudergesprekken & rapporten
Margedag: Visiebespreking en huidige ontwikkelingen
Margedag: Lauwers & Eems studiedag
Margemiddag: School om 12.00 uur uit
Voorbereiding oudergesprekken & rapporten
School om 12.00 uur uit i.v.m. Zomervakantie

Trakteren
Jarige leerlingen mogen uiteraard trakteren in de klas. Naar eigen inzicht mag er een traktatie
geregeld worden. We vragen wel rekening te houden met de hoeveelheid/grootte van de traktatie.
Verhuizing
Kinderen die van een andere basisschool bij ons op school komen, kunnen een dag meedraaien om te
wennen. Van de vorige school krijgen zij een onderwijskundig rapport mee. Hierin staan alle gegevens
van het kind om de overgang soepel te laten verlopen. Tevens nemen we meestal even contact op met
de vorige school. Verlaat een kind onze school, vanwege een verhuizing o.i.d., dan zorgen we ervoor
dat alle belangrijke gegevens in het onderwijskundig rapport naar de volgende school gaan. Ook dan
hebben de scholen onderling contact.
Voetballen
Elk voorjaar wordt er door de KNVB een landelijk schoolvoetbaltoernooi georganiseerd voor zowel
meisjes- als jongensteams van groep 7 en 8. De eerste wedstrijden vinden op regionaal niveau plaats.
Bij voldoende belangstelling van de kinderen worden er van onze school teams georganiseerd om
mee te doen. Soms kunnen we in Warffum voetballen, soms gaan we naar een ander dorp. We doen
dan ook graag een beroep op de ouders.
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Wandelen avond 4-daaagse
De kinderen kunnen elk jaar meelopen met de avond 4-daagse. De school is verzamelpunt.
Website
Onze school kent een eigen website, www.janseniusdevries.nl. Van deze site kunnen ouders
informatie vinden over de school.
Ziekmelding
Mocht uw kind niet naar school kunnen in verband met ziekte, of om andere dringende redenen, dan
kunt u dit voor 8.30 doorgeven. Mocht uw kind tijdens de schooluren ziek worden, dan is het belangrijk
om u te kunnen bereiken. Vergeet niet wijzigingen door te geven.
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Belangrijke data schooljaar 2020-2021

Maandag 17 augustus
Dinsdag 25 augustus
Woensdag 26 augustus
Maandag 31 augustus
Zaterdag 5 september
Woensdag 16 september
Dinsdag 22 september
Maandag 28 september
Zaterdag 3 oktober
Maandag 5 oktober
Vrijdag 9 oktober
Zaterdag 10 oktober t/m 18 oktober
Maandag 19 oktober
Dinsdag 20 oktober
Woensdag 21 oktober
Woensdag 4 november
Woensdag 11 november
Dinsdag 17 november
Maandag 23 november t/m 27 november
Maandag 30 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 4 december
Dinsdag 8 december
Zaterdag 12 december
Donderdag 17 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Zaterdag 19 december t/m 3 januari
Maandag 4 januari
Woensdag 6 januari
Donderdag 14 januari
Donderdag 11 februari
Dinsdag 16 februari
Vrijdag 19 februari
Zaterdag 20 februari t/m 28 februari
Maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart
Woensdag 3 maart
Dinsdag 16 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Dinsdag 6 april
Maandag 12 april
Dinsdag 13 april
Dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april
Vrijdag 23 april
Zaterdag 24 april t/m 9 mei
Dinsdag 11 mei
Woensdag 12 mei
Donderdag 13 mei t/m 16 mei
Woensdag 19 mei
Vrijdag 21 mei

Eerste schooldag + Stoetboom groep 3
Ouderraad vergadering
Luizencontrole
MR vergadering
Oud papier
Inloopavond groep 1 t/m 8
Ouderraad vergadering
Opening Project / Kinderboekenweek
Oud papier
Margedag, alle leerlingen vrij
Afsluiting Project / Kinderboekenweek
Herfstvakantie
MR vergadering
Ouderraad vergadering
Luizencontrole
Nationaal schoolontbijt
Sint Maarten + Viering
Zakelijke ouderavond OR + MR
Voortgangsgesprekken (zonder rapport)
MR vergadering
Sinterklaasviering
School om 12.00 uur uit i.v.m Sinterklaas
OR vergadering
Oud papier
Kerstviering (einde middag, begin avond)
School om 12.00 uur uit i.v.m Kerstviering
School om 12.00 uur uit i.v.m Kerstvakantie
Kerstvakantie
Proosten op het nieuwe jaar met leerlingen
Luizencontrole
Margedag, alle leerlingen vrij
Margemiddag, school om 12.00 uur uit
OR vergadering
Rapporten / Portfolio’s mee naar huis
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
Luizencontrole
OR vergadering
Paasviering
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
Pasen, alle leerlingen vrij
Margedag, alle leerlingen vrij
MR vergadering
OR vergadering
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Luizencontrole
Margedag, alle leerlingen vrij
Hemelvaartsweekend, alle leerlingen vrij
Sportdag groep 1 t/m 4
Schoolfotograaf
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Maandag 24 mei
Woensdag 2 juni
Vrijdag 11 juni
Maandag 14 juni
Dinsdag 15 juni t/m 18 juni
Dinsdag 15 juni
Donderdag 17 juni
Maandag 21 juni
Donderdag 24 juni
Vrijdag 25 juni
Maandag 28 juni t/m 2 juli
Donderdag 1 juli
Woensdag 7 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli
Zaterdag 10 juli t/m 22 augustus

Pinkstermaandag, alle leerlingen vrij
MR vergadering
Bedankbuffet vrijwilligers
Margemiddag, school om 12.00 uur uit
Groep 8 op Grote Reis
OR vergadering
Schoolreis groep 1 t/m 7
MR vergadering
Op Roakeldais
Rapporten / Portfolio’s mee naar huis
Oudergesprekken (facultatief)
Sportdag groep 5 t/m 8
Doorschuifmoment nieuwe klas
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrij
Zomervakantie
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Adressen
Bestuurskantoor Schoolbestuur L&E
Postbus 5
9989 ZG Warffum
0595-424955
schoolbestuur@lauwerseneems.nl & www.lauwerseneems.nl
Bezoekadres: Noorderstraat 13, Warffum
OBS Jansenius de Vries
Westervalge 5
9989 EB Warffum
0595-422330
obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl & www.janseniusdevries.nl
Directeur
Sineke Sietsema (06-11425186)
Schoolleider
Ilona Smalbil (06-13747891)
Groepsleerkrachten (via de school te bereiken)
Anna Bakema
Tineke Raangs
Miranda Tholen
Hanna Schuurman
Lize Lange
Vakleerkracht gymnastiek
Monique van der Krogt
Administratie
Jantina Grommers
Inspectie van het onderwijs
Voor vragen over onderwijs kunt u gratis bellen met telefoonnummer: 0800 - 8051
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
kunt u zich wenden tot het meldpunt vertrouwensinspecteurs:
Telefoonummer: 0900-1113111
Per mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Jeugdzorg
GGD (logopedie, jeugdarts, schoolverpleegkundige)
Telefoonnummer: 050 - 3674177 & website: www.ggdgroningen.nl
Veilig thuis: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling:
Telefoonnummer: 0800-2000 & website: www.vooreenveiligthuis.nl
Bovenschoolse directie
Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden voor het basis- en voortgezet onderwijs en voor de
contacten met het dagelijks bestuur heeft het bestuur twee directeuren-bestuurders. Voor het
voortgezet onderwijs is dat dhr. Wolbert van Wageningen. De basisscholen staan onder leiding van
dhr. Aris Fickweiler.
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