Nieuwsflits

19 november 2020

Agenda
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

Voortgangsgesprekken (zonder rapport)
MR vergadering
Sinterklaasviering
School om 12.00 uur uit i.v.m Sinterklaas
OR vergadering
Oud papier
Kerstviering
School om 12.00 uur uit i.v.m Kerstviering - ONDER VOORBEHOUD
School om 12.00 uur uit i.v.m Kerstvakantie
Kerstvakantie
Proosten op het nieuwe jaar met leerlingen

Wijziging in de ochtend
Onze leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op school. De kleuters gaan dan gelijk naar binnen. Groep 3 t/m 8 blijft
eerst buiten. Een van de leerkrachten is buiten als pleinwacht.
Vanaf volgende week gaan we het echter anders doen:
De leerlingen gaan vanaf 8.15 uur gelijk naar binnen toe, jas ophangen en naar de klassen. Alle leerkrachten zijn
vanaf 8.15 uur ook in hun lokalen aanwezig. Om 8.30 uur starten de lessen.
Sineke Sietsema
De directeur van de Jansenius de Vriesschool is Sineke Sietsema. Zij heeft niet de dagelijkse leiding, maar wel de
eindverantwoordelijkheid. Sineke werkte tot voorkort ook als directeur op Noordewier. Daarnaast is nu ook nog
directeur van Pieterburen en tijdelijk in Ezinge en Garnwerd.
Sineke heeft aangegeven dat zij per 1 januari 2021 graag wil stoppen met werken en met pensioen zal gaan.
Dit zal inhouden dat er een andere directeur aangesteld wordt voor de school. Hier zijn we op de achtergrond mee
bezig. Wanneer we hier meer duidelijkheid over kunnen geven, zullen we het laten weten. De MR zal meegenomen
worden in de verschillende stappen die gezet worden.
Opbrengst Kinderpostzegels
De opbrengst van de kinderpostzegels van dit jaar is onlangs bekend geworden:
er is in Nederland 7,6 miljoen euro opgehaald voor het goede doel!
Als school hebben wij een gouden certificaat ontvangen. We hebben afgelopen keer namelijk voor
de 28e keer meegedaan! De kinderen van groep 7/8 hebben dit jaar €1854,- opgehaald voor het
goede doel. Complimenten voor jullie klas! Heel goed gedaan!
Groep 8 - Scholenmarkt
Hebben de leerlingen van groep 8 zich al ingeschreven voor de online kennismakingssessies met de verschillende
scholen? Op dit moment hebben we al meer dan 4.000 inschrijvingen! Dus als ze zich nog niet ingeschreven hebben,
laat ze dat dan gauw doen. De website www.scholenmarktgroningen.nl geeft een 1e indruk van alle scholen. Ook
door de filmpjes geven een goed beeld van de school en hun leerlingen!
Nieuwe boeken
Wie weet hebben jullie de kinderen er al over gehoord: we hebben heel veel nieuwe leesboeken in de school! De
leerkrachten hebben voor een flink bedrag héél véél nieuwe boeken uitgezocht bij de boekhandel. De leerlingen zijn
hier super enthousiast over en duiken er al helemaal in!

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.

