
Nieuwsflits                                       26 augustus 2022 

           

Nieuwe leerlingen 

Dit schooljaar starten er drie nieuwe leerlingen bij ons op school. Dat vinden we heel fijn!  

Bij juf Miranda in groep 1 verwelkomen we Renee, Daan en Feye.  

Welkom bij ons op school en een hele fijne tijd gewenst!  

 

Nieuwe collega: Juf Ellen 

Hallo leerlingen, ouders en verzorgers van OBS Jansenius de Vries, Komend schooljaar kom ik bij jullie op school 
werken als onderwijsassistente. Daarom wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Ellen Hindriks. Ik woon, 
samen met mijn man, bruine labrador Diva, poes Sira en twee (naamloze) kippen in Usquert. Ik heb twee kinderen: 
dochter Anouk is 29 jaar en woont en werkt in Den Haag, zoon Rick is 28 jaar en woont en werkt in Groningen. Ik heb 
37 jaar met erg veel plezier gewerkt als leerkracht. In die jaren heb ik de sluiting van scholen (kleine dorpsscholen, 
waarbij het minimum- aantal van 23 leerlingen bereikt was) meegemaakt, heb ik gewerkt op de asielzoekersschool 

op het in 2000 geplaatste (tijdelijke) asielzoekerscentrum in Ulrum, ben ik lange tijd op de 
school in Zandeweer werkzaam geweest en heb ik de verhuizing (naar een prachtig nieuw 
gebouw) en fusie meegemaakt van de openbare basisschool De Lydinge (waar ik werkzaam 
was) en de christelijke basisschool De Regenboog in Leens. Een mooi traject. Het laatste half 
jaar heb ik lesgegeven op de School voor Afghaanse kinderen in Uithuizen. En nu kom ik dus, 
als onderwijsassistente, werken op jullie prachtige school (en over een aantal maanden in een 
mooi nieuw gebouw, samen met CBS De Rank). Ik heb kennis gemaakt met mijn collega’s en 
heb rondgelopen in de school. Het voelde goed! Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en 
hoop er een mooi jaar van te maken met de kinderen, de collega’s en de ouders en verzorgers. 

Stoetbomen groep 3 

Maandag 29 augustus, op de eerste schooldag, ontvangen de leerlingen van groep 3 traditiegetrouw een stoetboom. Nu de 

kinderen naar groep 3 gaan, zullen ze nóg meer leren en krijgen ze een stoetboom van de leerlingen van groep 8. Die ‘boom’ is 

van de zolder gevallen. De kennis van de oudste leerlingen wordt doorgegeven aan de kinderen van groep 3. Dit geheel zal rond 

13.45 uur plaatsvinden op het schoolplein. De kinderen zullen over de rode loper naar buiten komen en ook de andere groepen 

zullen buiten zijn. De ouders van de leerlingen van groep 3 mogen hun kinderen op het plein opwachten om 13.45 uur. Er 

mogen foto’s gemaakt worden. Hierbij willen we jullie wel vragen rekening te houden met de privacywetgeving (AVG). 

Informatieboekje 

Voor de zomervakantie heeft iedereen van ons een informatieboekje ontvangen voor het nieuwe schooljaar. Het boekje geeft 

praktische informatie over het reilen en zeilen op school. Ook de belangrijke data voor het schooljaar zijn aan het einde van dit 

boekje toegevoegd. Mocht hij onverhoopt zoekgeraakt zijn: hij staat ook op onze website én is verkrijgbaar op school.  

 Gymlessen 

De gymlessen worden dit schooljaar gegeven op dinsdag en donderdag, door vakleerkracht Monique van der 

Krogt. De tijden zijn de vinden in het informatieboekje die is uitgedeeld vóór de zomervakantie. Bij mooi weer 

gymmen de kinderen buiten, bij slecht weer mag er ook weer binnen gymnastiekles gegeven worden. Zouden 

jullie rekening willen houden met schoeisel wat binnen en/of buiten gebruikt kan worden? 

Groep 3/4 heeft op dinsdag in de ochtend als eerste gymnastiek. De leerlingen van deze groep mogen door de 

ouders tussen 8.15 uur en 8.30 uur dan ook gelijk naar de gymzaal gebracht worden.  



Parro 

Zoals bekend gebruiken wij de Parro-app voor een deel van onze communicatie. Als het goed is zijn alle kinderen in 

de nieuwe groepen geplaatst en zijn jullie als ouders weer ‘gekoppeld’. Mocht hierbij iets niet goed zijn gegaan, of 

lukt het niet om in te loggen? Kom dan gerust even langs op dinsdag of donderdag.  

Schoolafspraken  

Kinderen zijn continu in ontwikkeling. Ook op sociaal emotioneel gebied.  
De afgelopen periode hebben wij met het team gekeken naar onze afspraken binnen de 
school. Kloppen deze nog? Staan we hier samen achter?  
Dit heeft ertoe geleid dat we het een en ander opnieuw hebben vormgegeven en opgesteld. 
Dit zijn onze basisregels in de school. Op deze manier willen wij graag dat wij met elkaar 

omgaan binnen de school (en daarbuiten?      ).  

We vinden het fijn wanneer jullie hier als ouders ook van op de hoogte zijn. 

Schoolfruit 

Ook dit jaar hebben wij goed nieuws gekregen rondom het schoolfruit. Wij zijn ingeloot! 

Dit houdt in dat wij op woensdag t/m vrijdag groente en/of fruit uitdelen op school in de eerste pauze. Dit wordt aan ons 

geleverd vanaf de tweede schoolweek (vanaf woensdag 7 september).  

Woensdag t/m vrijdag zijn onze ‘fruitdagen’. In de Parro app wordt wekelijks aangegeven wat voor groente en fruit er op welke 

dag wordt aangeboden. Mochten kinderen dit niet lusten, geef dan gerust zelf ander fruit mee vanuit huis.  

Schoolplein 

Even ter herinnering: Na schooltijd is ons schoolplein afgesloten. Helaas krijgen wij steeds vaker klachten van omwonenden 

m.b.t. overlast. Hierom zijn we dan ook terug gaan gegaan naar een ‘afgesloten plein’ na schooltijd.  

Agenda 

 

Oud papier 2022 
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 om vragen te beantwoorden. 

Voor vragen kunnen ouders/verzorgers altijd even binnenlopen. Susanne zal er op dinsdag 6 september weer zijn.   

Leerkrachten 

Groep 1/2: Juf Miranda → m.tholen@lauwerseneems.nl 
Groep 3/4: Juf Lize → l.lange@lauwerseneems.nl  
Groep 5/6 Juf Marije → m.bakker@lauwerseneems.nl (Juf Tineke op vrijdag: t.raangs@lauwerseneems.nl)  
Groep 7/8: Juf Hanna → h.schuurman@lauwerseneems.nl  
 

Maandag 29 augustus 2022 Eerste schooldag + Stoetboom groep 3 

Dinsdag 6 september OR vergadering 

Woensdag 7 september  Luizencontrole 

Maandag 12 september t/m 14 september Facultatieve kennismakingsgesprekken 

Zaterdag 17 september Oud papier inzameling 

Maandag 19 september MR vergadering 

Donderdag 22 september Informatiemoment groep 1 t/m 8 

Woensdag 28 september Start Kinderpostzegels groep 7&8 

Donderdag 29 september Margedag → Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 30 september Sponsorloop samen met De Rank en KindH 
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