Nieuwsflits

Vrijdag 1
Dinsdag 5 april
Vrijdag 8 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
Zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei

31 maart 2022

Tennisclinic @ Breede voor groep 3 t/m 8
OR vergadering
Juffendag
Tennisclinic @ Breede voor groep 3 t/m 8
MR vergadering
Paasviering
Goede vrijdag & Pasen → Alle leerlingen vrij
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Nieuwe leerlingen
Volgende week starten er bij ons op school vier (!!) nieuwe leerlingen. Milan start in groep 1, samen met
Paris. In groep 6 starten Dylano en Akasha. Van harte welkom allemaal! We wensen jullie een hele fijne
tijd toe en veel plezier op de Jansenius de Vriesschool.

Oud papier
Zoals bekend lopen de ouders van onze school zo'n 7 keer per jaar op zaterdagochtend oud papier in het dorp. Alle ouders van
de school doen dit in principe samen. Met het geld wat hiermee wordt opgehaald worden veel activiteiten betaald die de
ouderraad samen met het team organiseren.
Voor ouderraad is dit dan ook een belangrijke activiteit, omdat het veel geld in het laatje brengt. Afhankelijk van de oud papier
prijs levert de inzameling een hoop extra geld op. Door de inzameling kan de ouderbijdrage laag gehouden worden (€15,-). Van
het geld wat binnen komt bij de ouderraad worden de schoolreisjes (deels) betaald, het kamp van groep 7/8, de
musical/eindfilm, Sinterklaas, etc.
Nou merken jullie het de laatste tijd vast; het is steeds lastiger voor de oud papier groep om ouders te vinden die enthousiast
zijn om mee te lopen. Hoe kleiner de groep, hoe langer de groep bezig is. Hoe groter de groep, hoe efficiënter er gewerkt kan
worden en hoe meer betrokkenheid er is.
Graag stellen wij jullie een aantal vragen om te kijken hoe jullie als ouders 'staan' in het ophalen van het oud papier voor onze
school. Mochten jullie de vragen via Parro nog niet hebben ingevuld, hierbij nogmaals de link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fJl0rzaLmkiNc602HyupmrsB-7avJqRJm60lelGd8dUREpUQkY0NURKNjVLVVNOSDFMVE1JM0FDTy4u
Paasdamtoernooi
Op vrijdag 8 april is er in Warffum weer een Paas-dam-toernooi. Meer informatie hierover is te vinden in de bijlage.

Speelgoedbank SAM
In de gemeente het Hogeland is een speelgoedbank geopend, genaamd SAM. Meer informatie
hierover is te vinden in de bijlage van de nieuwsbrief.
Met Kerstmis hebben de kinderen van onze school, samen met jullie als ouders, ontzettend veel
speelgoed ingezameld. Dit is gebracht naar deze speelgoedbank. Het ingeleverde speelgoed krijgt
vast een mooi nieuw plekje, waar het helemaal gewaardeerd wordt. Deborah en Jose, ouders van
onze school (en de OR), hebben alles weggebracht. Het werd heel goed ontvangen! Dankjewel voor
het overbrengen!
Juffendag
Op vrijdag 8 april is het juffendag! We hebben deze dag in het leven geroepen, zodat iedereen niet gedurende het jaar zijn
verjaardag viert, maar we allemaal tegelijk een feestje hebben in de school. Wel zo gezellig!
Op deze dag worden er in alle klassen leuke dingen met elkaar gedaan. Wanneer kinderen verkleed naar school willen komen,
dan mag dit vandaag
Iedere leerkracht zal met specifieke informatie vanuit de eigen groep komen.
PS. In groep 3 t/m 8 zal de tennis clinic ook gewoon door gaan.
Outdoor kids vakantieweek - Het Hogeland

Tech Lab in ’t Wieshoes - Groep 7 en 8
Wie weet hebben jullie het al gelezen, we stonden namelijk met groep 7/8 in de Ommelander!

Oud papier 2022
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

