Nieuwsflits

Zaterdag 19 maart
Dinsdag 22 maart
Woensdag 23 maart
Woensdag 30 maart
Dinsdag 5 april
Vrijdag 8 april
Maandag 11 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Woensdag 21 april t/m donderdag 22 april
Vrijdag 22 april

17 maart 2022

Oud papier ophalen Warffum
Groep 7/8 naar het TechLab (‘t Wieshoes Warffum)
Groep 7/8 met het Groninger Landschap naar Pieterburen
Margedag → Alle leerlingen vrij
OR vergadering
Juffendag
MR vergadering
Paasviering
Goede vrijdag & Pasen → Alle leerlingen vrij
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen

Nationale voorleeswedstrijd
De uitslag van de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd is bekend! Omdat er 28 filmpjes ingezonden zijn, zijn er 3
voorrondes gehouden. De Jansenius de Vriesschool was ingedeeld bij voorronde Het Hogeland 2. De jury voor deze ronde
bestond uit: Teresa Willems: beleidsmedewerker van gemeente Het Hogeland; Ietje Elich bibliotheekmedewerker Biblionet
Groningen en Kris Veltman leesconsulent Biblionet Groningen.
Helaas hebben wij niet gewonnen als school en gaan we niet door naar de volgende ronde, maar hierbij delen we wel graag het
filmpje van de bibliotheek: https://www.youtube.com/watch?v=k1v3h0ljGmI
Nieuwbouw
De nieuwe school gaat de lucht in! Dankjewel Sarah voor het delen van deze foto

.

Op de achtergrond blijven we druk bezig met de nieuwbouw. Denk aan het plein, de
inrichting, de verkeerssituatie, etc. Langzaamaan begint alles steeds meer vorm te
krijgen.

Oud papier
Zaterdag wordt er weer oud papier opgehaald in het dorp door de ouders van onze school. Het geld wat hiermee wordt
opgehaald gaat naar de ouderraad. We merken dat het steeds moeilijker is om ouders te vinden die mee willen/kunnen lopen
op deze zaterdagochtenden. Dus hierbij de vraag voor aanstaande zaterdag (19 maart): Mocht je het leuk vinden om mee te
lopen? Alle hulp is welkom! Neem dan even contact op met Bas Hoogkamp via 06-10271782. Mocht je wel graag mee willen
lopen en géén oppas hebben? Dán zijn er op school twee ouders aanwezig om op te passen. Mocht je gebruik willen maken van
de oppasmogelijkheid? Dan graag even opgeven bij Laura van Leeuwen: lvanl84@hotmail.com.

Corona zelftesten (herhaling)
De zelftesten zijn nu ook gratis beschikbaar voor kinderen van groep 1 t/m 5. Als er een zelftest nodig is, kan er een gevraagd
worden op school. Testen is een thuisaangelegenheid en is aan ouders/verzorgers. Stuur ons een mailtje of vraag de leerkracht,
dan zorgen wij dat er een aantal zelftesten mee naar huis komen.

Oud papier 2022
19 maart
23 april
4 juni
2 juli
17 September
5 november
10 december
Mocht je het leuk vinden om mee te lopen? Alle hulp is welkom! Neem dan contact op met Bas Hoogkamp via 06-10271782.
Mocht je wel graag mee willen lopen en géén oppas hebben? Dán zijn er op school twee ouders aanwezig om op te passen. We
vragen jullie in deze bijzondere Corona tijd wel om het oppassen zo veel als mogelijk thuis te regelen. Mocht je toch gebruik
willen maken van de oppasmogelijkheid? Dan graag even opgeven bij Laura van Leeuwen: lvanl84@hotmail.com.
GGD
Onze jeugdverpleegkundige vanuit de GGD Het Hogeland is Susanne Groeneweg.
Telefoonnummer: 06-11050298
Email: susanne.groeneweg.ongering@ggd.groningen.nl
Werkdagen op: Maandag, dinsdag en donderdag.
Iedere eerste dinsdag van de maand is zij bij ons op school aanwezig tussen 8.15 uur en 09.30 uur in het
kantoor van de intern begeleider om vragen te beantwoorden. Voor vragen kunnen ouders/verzorgers
altijd even binnenlopen. Susanne zal er op dinsdag 5 april weer zijn.
Leerkrachten
Groep 1/2: Juf Miranda → m.tholen@lauwerseneems.nl
Groep 3: Juf Lize → l.lange@lauwerseneems.nl
Groep 4: Juf Marije → m.bakker@lauwerseneems.nl
Groep 5/6: Juf Tineke → t.raangs@lauwerseneems.nl
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl

