Nieuwsflits

Zaterdag 4 juni
Maandag 6 juni
Woensdag 8 juni
Woensdag 8 juni
Dinsdag 14 juni
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni
Vrijdag 17 juni
Maandag 20 juni
Maandag 20 juni t/m woensdag 22 juni
Dinsdag 21 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni

2 juni 2022

Oud papier ophalen
Pinksteren → Alle leerlingen vrij
Groep 5/6 → Verkeer; remtest!
Smaaklessen groep 1/2 en groep 5/6
OR vergadering
Margemiddag → Leerlingen om 12.00 uur vrij
Smaaklessen groep 3/4 en groep 7/8
Portfolio’s mee naar huis
MR vergadering
Groep 7 en 8 op reis
Schoolreis groep 1 t/m 6
Op Roakeldais – Scholendag groep 1 t/m 4
Op Roakeldais – Scholendag groep 5 t/m 8
Margedag → Alle leerlingen vrij

Schoolreizen
Op dinsdag 21 juni gaan groep 1 t/m 6 op schoolreisje! We vinden het ontzettend fijn dat dit weer kan én mag 😊
Via Parro is een oproep uitgegaan voor ouders die mee willen/kunnen als begeleiding.
Nieuwe leerling
Wij hebben weer een nieuwe leerling op school gekregen: Abdul!
Abdul is het broertje van Abdullah en Omar. Hij is deze week gestart in groep 1. Van harte
welkom bij ons op school! We wensen jou een hele fijne tijd toe en veel plezier op de
Jansenius de Vriesschool.
Enquete
Via Parro hebben jullie een berichtje ontvangen m.b.t. onze jaarlijkse ouder enquête. Mochten jullie deze nog niet hebben
ingevuld, zouden jullie dit dan alsnog voor ons willen doen? Hartelijk bedankt alvast!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fJl0rzaLmkiNc602HyupmrsB-7avJqRJm60lelGd8dUN0EwUkpRMFZMRjNMNkUyM1FLVlBUQ08zSi4u
Ouderraad - Nieuwe leden gezocht!
Op onze school werken we samen met de ouderraad. De ouderraad is echt een ‘doe-orgaan’; een groep ouders die diverse
activiteiten helpt organiseren. Per groep kiezen wij er op school voor om te werken met een klassenouder. Wanneer er hulp
nodig is, bijvoorbeeld bij het regelen van vervoer bij een voorstelling, kan de leerkracht de hulp van deze ouder vragen. Tevens
sluiten de klassenouders aan bij de overlegmomenten van de ouderraad. De ‘zitting’ in de ouderraad, oftewel als klassenouder,
is in principe voor twee jaar.
Wij zoeken vijf nieuwe klassenouders voor de groepen 3, 5, 6, 7 en 8 van volgend schooljaar. Dus: Ouders van de kinderen die nu
in groep 2, 4, 5, 6 en 7 zitten.
Wie o wie vindt het leuk om de ouderraad te komen versterken als klassenouder?
Voor vragen kunnen jullie terecht bij Priscilla (voorzitter) of Laura (secretaris). Aanmeldingen mogen ook naar een van deze
ouders verstuurd worden. pwoltjer@hotmail.com of lvanl84@hotomail.com

Nieuwbouw

Vorige week zijn wij met alle leerlingen op de bouwplaats geweest en mochten wij even binnenkijken in het nieuwe
gebouw! We vonden het té gek dat we ein-de-lijk het pand even van binnen konden bekijken. Het was nu nog één
grote ruimte, maar we konden al wel zien welk lokaal ongeveer waar komt. Alle kinderen hebben dan ook al even in
hun nieuwe lokaal gestaan. Hierbij een kleine impressie:

Fotograaf
Vorige week zijn de fotokaartjes met inlogcodes uitgedeeld voor de portret- en groepsfoto’s.
Jullie kunnen inloggen om de foto's te bekijken en een eventuele bestelling plaatsen. Alle ouders die
binnen 10 dagen inloggen ontvangen de groepsfoto gratis. Dit onafhankelijk of er meerdere foto's besteld
worden. Inloggen en de gratis groepsfoto bestellen is voldoende. De 10 dagen lopen komend weekend af.

Naschoolse activiteiten Warffum

Oud papier 2022
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 juli 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

