Nieuwsflits

10 december 2020

Agenda
Zaterdag 12 december
Maandag 14 december
Dinsdag 15 december
Donderdag 17 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari
Maandag 4 januari
Maandag 4 januari

Oud papier
Santa Run
Jansenius-Foute-Kersttruien-Dag
Kerstviering met de hele school én ontbijt
School om 12.00 uur uit
School om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Weer naar school
Proosten op het nieuwe jaar met leerlingen

Sparen met Elkaar
De afgelopen weken hebben jullie als ouders (en
andere dorpsgenoten) helpen sparen voor onze
school. Op woensdag 2 december heeft Joyce (ORlid) samen met Eline en Sophie de prijs voor onze
school in ontvangst mogen nemen bij de Jumbo in
Uithuizen. We hebben maar liefst €534, 41 bij elkaar
gespaard! Een fantastisch bedrag!
Nogmaals: iedereen heel erg bedankt voor het
sparen!
Samen met de leerlingen(raad) zullen we gaan kijken
wat we hier voor uit kunnen zoeken om het (buiten)
spelen nog aantrekkelijker te maken.
Van Sinterklaas naar Kerst
Sinterklaas heeft inmiddels Nederland weer verlaten. We kijken samen terug op een mooi feest voor onze leerlingen.
Hierbij nog een kleine impressie, naast alles wat al via Parro verspreid is:

Maandag hebben jullie een nieuwsbrief ontvangen rondom het Kerstfeest op school. Samen maken we er mooie
dagen van op school. Mochten er vragen zijn rondom het Kerstfeest, dan kunnen jullie terecht bij juf Miranda.

Foute-Kersttruien-Dag
Eigenlijk is de foute kersttruien dag op vrijdag 11 december. Wij willen hem graag verplaatsen naar
volgende week dinsdag. Op dinsdag 15 december mag iedereen zijn mooiste en foute kersttrui uit de
kast trekken!

Vervanging Sineke Sietsema, directeur Jansenius de Vries
Zoals eerder geschreven, gaat de directeur van de Jansenius de Vriesschool, Sineke Sietsema, per 1 januari met
pensioen. Floor van der Werfhorst (directeur OBS de Wierde in Adorp) zal de taak van Sineke overnemen. In de MR
is uitgebreid gesproken over het traject dat hiervoor doorlopen is. In de dagelijkse praktijk zal er voor leerlingen,
ouders en teamleden weinig veranderen. Mochten er vragen over zijn, laat het dan gerust weten.

Afscheid
Beste ouders,
Na bijna veertig jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, ga ik met ingang van 1 januari 2020 met pensioen. Ik
ben leerkracht geweest, directeur en meerscholig directeur. In de laatste hoedanigheid ben ik ruim acht jaar
verbonden geweest aan obs Jansenius de Vries. Deze functie houdt in dat ik de eindverantwoordelijkheid voor de
school heb en verantwoordelijk ben voor de koers en strategie van de school. De dagelijkse leiding is in handen van
de schoolleider en dat is ook de reden dat de meeste ouders mij niet zullen kennen; op zich een goed teken!
Toch hecht ik er waarde aan om u mijn afscheid mede te delen en ook dat ik altijd met veel plezier voor/met/op de
Jansenius de Vries school heb gewerkt. Fijne contacten met Ilona, het team en de medezeggenschapsraad. Ook was
het prettig om de start van het nieuwbouwproject mee te maken en daarin nog iets te kunnen betekenen.
Hartelijk dank voor het vertrouwen en ik wens u alle goeds voor de toekomst.
Hartelijke groeten,

Sineke Sietsema
Notulen zakelijke ouderavond
Tijdens de zakelijke ouderavond zijn er notulen gemaakt door de secretaris van de OR (Bea). De notulen zijn te lezen
op de website van onze school: https://www.janseniusdevries.nl/pagina/243340/Ouderraad
John Timmers, vader van Bram (groep 8), heeft tijdens deze avond officieel afstand gedaan van het
penningmeesterschap. Hij heeft dit vele jaren gedaan voor de OR. John, hartelijk dank voor je enorme inzet!
Kunstkerk Kerstvakantie
In de kerstvakantie ben je welkom in de KunstKerk Hogeland. Er staan weer creatieve makers, kunstenaars en
docenten voor je klaar die maak-lessen geven aan kinderen van 7 tot 12 jaar. De basisgedachte van de stichting
KunstKerk Hogeland is kinderen met hun handen te laten werken, van niets iets te maken. Het komt de ontwikkeling
van kinderen ten goede, daarom doet de stichting haar best zoveel mogelijk basisschoolkinderen te bereiken. En
behalve dat is het gewoon leuk om zelf iets te maken!
Op dinsdag en woensdag 22, 23, 29 en 30 december zijn er workshops van 10.30 - 15.30 uur. Er is plaats voor 15
kinderen per dag en de lunch is inbegrepen.
Aanmelding en informatie info@kunstkerkhogeland.nl en www.kunstkerkhogeland.nl

Nieuwbouw
Afgelopen dinsdag was er een online bijeenkomst waar door de gemeente werd gesproken over de nieuwbouw van
onze school. Er waren lachende gezichten te zien en er werden weinig vragen gesteld, alles was duidelijk. Van een
aantal ouders heb ik naderhand hele positieve reacties gekregen. Heel leuk om te horen!
Onderstaand zien jullie een impressie van het nieuwe gebouw. Deze beelden zijn dinsdag getoond.
Let wel; dit ontwerp is ‘voorlopig’ en nog niet definitief!

Oud papier 2021
De nieuwe data zijn bekend voor het ophalen van het oud papier in 2021:
16 januari
20 februari
10 april
5 juni
18 september
30 oktober
11 december
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 17 december.

