Nieuwsflits

22 april 2021

Agenda
Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei
Zondag 9 mei
Maandag 10 mei
Dinsdag 11 mei
Woensdag 12 mei
Donderdag 13 mei
Vrijdag 14 mei
Vrijdag 21 mei
Vrijdag 21 mei
Maandag 24 mei
Maandag 31 mei

Meivakantie
Moederdag
Weer naar school toe
Groep 7/8 - ''Mobiel in de hand? Fiets aan de kant!''
Margedag – Alle leerlingen vrij
Hemelvaart – Alle leerlingen vrij
Dag na Hemelvaart – Alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf (onder voorbehoud overleg fotograaf)
Fietsles voor groep 3 en 4 – Fietsen mee naar school nemen
Pinksteren – Alle leerlingen vrij
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8

Nieuwe leerling

Zo vlak voor de vakantie start er deze week bij ons op school een nieuwe leerling: Vittoria
Van harte welkom bij ons in groep 0/1/2, we wensen je een fijne tijd toe op onze school!

Vormingslessen HVO / GVO

In verband met Corona en de daarbij behorende regels voor scholen hebben de lessen HVO en GVO stilgelegen. Na
de meivakantie zullen de vormingslessen weer worden opgestart door onze vakleerkrachten. Er zullen dan geen
aparte HVO lessen en GVO lessen zijn maar algemeen levensbeschouwende lessen. Juf Christien zal dit verzorgen
voor groep 5/6 en juf Nathalie zal de lessen verzorgen voor groep 7/8. Zodra de regelgeving het weer toelaat
stappen we weer over op de normale indeling.
Grote Reis

De leerlingen en ouders van groep 8 zijn inmiddels op de hoogte, want helaas hebben wij dit jaar (wederom)
besloten om de ‘Grote Reis’ van groep 8 niet door te laten gaan. Er ligt een dringend advies vanuit de overheid om
zeer terughoudend te zijn met schoolreizen en kampen. Verplaatsingen moeten beperkt worden is het advies.
Aangezien wij ons met groep 8 verplaatsen naar het midden en zuiden van het land, zijn de risico’s voor ons te groot.
Daarbij komt ook dat alle activiteiten die gepland zijn, momenteel niet kunnen worden uitgevoerd, omdat alles
gesloten is. Wel is er gezamenlijk een mooi alternatief bedacht om het gevoel van het ‘samen zijn’ en de afsluiting
van de schoolperiode voor groep 8 te vieren. Het al dan niet door laten gaan van de ‘Grote Reis’ is in overleg gegaan
met ons hele team, maar ook in samenspraak met de MR. We gaan ervan uit, dat jullie onze keuze onder de huidige
omstandigheden begrijpen en erop vertrouwen dat we groep 8 binnen al onze mogelijkheden een mooi afscheid
gaan geven.
Kranslegging

Ieder jaar wordt er door CBS de Rank en OBS Jansenius de Vries een krans gelegd op 4 mei, tijdens dodenherdenking,
in het dorp. Dit jaar zal Amy van Erkel (groep 7) de krans leggen namens onze school. Tevens zal zij kijken of het lukt
om een gedicht voor te dragen. Dit jaar zal het (net als vorig jaar) in verband met Corona in zeer kleine setting
plaatsvinden. Mooi dat je dit wil doen Amy! We wensen je een mooi en bijzonder moment toe.
Juf Anna

Juf Anna heeft weer een aantal dinsdagen voor de klas gestaan in groep 5/6. Na de meivakantie zal zij de dinsdagen
weer helemaal zelf doen, zonder ‘achterwacht’ van juf Elise.
Na de meivakantie zal juf Anna ook steeds vaker te vinden zijn in groep 3/4.

COVID - 19: Belangrijkste afspraken
Denk aan de looproute: links van de parkeerplaats is de ingang, rechts is de uitgang.
Ouders van de kleuters mogen bij het brengen meelopen naar de ‘nooduitgang’ van de groep. Denk hierbij wel aan de
1,5 meter afstand.
De eindtijd voor de kleuters is (tijdelijk) om 13.55 uur.
Er wordt vanuit het RIVM gevraagd om bij het brengen/halen buiten mondneusmaskers te dragen als ouder/verzorger.
Leerlingen blijven thuis bij: verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), maar niet als
ze af en toe hoesten, met astma of hooikoorts zónder koorts of benauwdheid. Ook bij koorts, benauwdheid en/of
(meer dan incidenteel) hoesten, een huisgenoot besmet is met corona of last heeft van moeilijk ademen/benauwdheid
en/of koorts heeft boven 38°C. Gebruik de beslisboom bij twijfel:
https://www.janseniusdevries.nl/pagina/243314/Nieuwsflits
Ouders en externen dragen een mondkapje in het gebouw totdat zij op de plek zitten waar ze moeten zijn. Bij het
binnenkomen worden de handen gedesinfecteerd.
Marktplaats Jansenius

Kaart Eems Dollard gebied €15,-

Nederland €20

Afmetingen: 140 cm x 115 cm

Afmetingen 105 cm x 135 cm

Kaart Europa (2002) €40,Afmetingen: 125 cm x 175 cm

Kaart Europa (1925) €50,-

Kaart ‘Eenvoudige wereldkaart’ (Tweede druk)

Afmetingen: 180 cm x 210 cm

Afmetingen: 140 cm x 210 cm €70,-

Activiteiten

Oud papier 2021
5 juni (parkeerplaats voetbalvelden)
Vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) zullen we weer fysiek oud papier in de straten komen ophalen!
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 Op dinsdag juf Anna → a.bakema@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl

Kinderen en ICT

Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin een belangrijke
rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven
wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..

Digitaal in balans
Steeds jonger maken kinderen gebruik van digitale middelen. Steeds vaker brengen
jongeren hun tijd spelend door op een scherm.
Slaat de balans niet te veel door naar gaming (of schermtijd in z’n algemeen)?
De ‘Spel Schijf van Vijf’, is een model dat in 2016 door gaming expert Koen Schobbers
ontwikkeld is voor een goed evenwicht tussen het 'echte' en het digitale leven. "De S-en
van de Spel Schijf van Vijf staan voor: Slaap, Studie, Sport, Sociaal en Spel.
Wanneer uw kind voldoende slaap krijgt, het nog steeds goed doet op school, geniet van sport (wel lastig in
Coronatijd…) sociaal is in de omgang en geniet van spel (gamen/schermtijd) dan is uw kind in balans.
Anders gezegd: de 5 S-en moeten in balans zijn, waarbij de positieve kant van de S van spel (gamen/schermtijd) in
balans is met de andere 4 S-en. Wat zijn nou die positieve kanten als alle S-en in balans zijn met elkaar? Beter
ruimtelijk inzicht en sneller denken, beter geheugen en concentratie, beter in taal, rekenen en sociaal. Al met al een
positief effect op inzicht, concentratie en problemen oplossen. Ouders zien vaak als positieve kant: plezier, vermaak
en ontspanning. Deze positieve effecten zijn er alleen bij balans in het dagelijks leven.
Wanneer de negatieve kanten van gaming/schermtijd de overhand krijgen, dan is er geen sprake meer van balans.
Denk hierbij aan onregelmatig eten, slapeloosheid, slechter wordende persoonlijke hygiëne, somberheid, problemen
niet serieus nemen, zelf niet zien dat verslaving op de loer ligt, problemen op school, problemen thuis.
Wilt u zich laten inspireren door het verhaal en de aanpak van Koen Schobbers? Neemt u dan een kijkje op
https://www.parentsofplay.nl
Er is gratis materiaal in de vorm van video’s waar u meer verdieping kunt vinden over de Spel Schijf van Vijf,
schermtijd richtlijnen en hulp bij maatwerk.
Wilt u weten of u zelf digitaal in balans bent?
Grijp uw kans en check in op: Check het op digitalebalans.nl
Redactie ICT L&E

