Nieuwsflits

13 november 2020

Agenda
Dinsdag 17 november
Dinsdag 17 november
Woensdag 18 november
Vrijdag 20 november
Maandag 23 november t/m 27 november
Maandag 30 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 4 december

Groep 1 t/m 4 naar de KunstKerk
Zakelijke ouderavond
Groep 1-2 voorstelling Hunsingo + CBS de Rank
Groep 5 t/m 8 naar de KunstKerk
Voortgangsgesprekken (zonder rapport)
MR vergadering
Sinterklaasviering
School om 12.00 uur uit i.v.m Sinterklaas

Nieuwe leerling!
Vorige week is Arwen bij ons op school gestart, in groep 1-2. Welkom op de Jansenius de Vriesschool!
Arwen, we wensen je een fijne tijd toe bij ons.
Voortgangsgesprekken
In het team hebben wij gesproken over het vormgeven van de oudergesprekken eind november. Wat kan, wat mag,
wat voelt wel en niet goed? De collega’s geven aan dat er een voorkeur is om de gesprekken deze keer fysiek op
school te laten plaatsvinden. Dit uiteraard met inachtneming van de geldende regels: voldoende afstand en de juiste
hygiënemaatregelen. Mocht het voor jullie niet goed voelen om het gesprek fysiek te laten plaatsvinden, dan kan het
uiteraard ook telefonisch of digitaal. Op maandag 16 november ‘openen’ de leerkrachten de inschrijving van de
oudergesprekken via Parro.
Schoolfruit
Deze week is de levering van het EU schoolfruit gestart. Zoals via Parro gecommuniceerd is, zijn de fruitdagen op
woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen krijgen de kinderen fruit op school. Mocht je kind iets niet lusten,
geef voor die dag dan gerust zelf fruit mee naar school.
Groep 8 - Scholenmarkt
Voor de kinderen van groep 8 wordt er in Groningen altijd een scholenmarkt georganiseerd. Daar kunnen ze
kennismaken met de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs. Vanwege de huidige situatie kan dat niet en
dus wordt er tussen 16 - 25 november een online informatiemarkt georganiseerd (www.scholenmarktgroningen.nl).
GGD
Onze jeugdverpleegkundige Susanne Groenweg wordt wegens gezondheidsredenen vervangen. 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.

Leerkrachten
Groep 1/2: Juf Miranda → m.tholen@lauwerseneems.nl
Groep 3/4: Juf Lize → l.lange@lauwerseneems.nl
Groep 5/6: Juf Tineke → t.raangs@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 27 november.

