
Nieuwsflits                                       1 december 2022 

                         

Sinterklaas - Maandag 5 december 

Op maandag 5 december zal Sinterklaas weer bij ons op school komen. Sinterklaas vindt het niet alleen fijn 
om alle kinderen te zien, maar jullie als ouders zijn natuurlijk van harte welkom. We zien de kinderen mét 
jullie als ouders graag om 8:15 uur op het plein. Hier zullen we samen wachten, onder begeleiding van een 
muziekje, op Sinterklaas. Nadat Sinterklaas is aangekomen, zullen de kinderen naar hun eigen groep gaan om 
daar de festiviteiten voort te zetten.  
 

Even ter herinnering: Op maandag 5 december 
gaat de school om 12.00 uur uit. In de middag zijn 
de leerlingen dus vrij. 
 

 Hier zien jullie de schoenpakketjes die we 
gesponsord hebben gekregen van de Spar 

Warffum. De rommelpieten zijn deze week in onze school geweest en hebben er een 

flinke bende van gemaakt 😊 Ook zijn ze begonnen met het in elkaar zetten van alle 
verhuisdozen! Het verhaal doet de ronde dat de Sint en zijn pieten nú al willen 
verhuizen!  → 

Nieuwe leerling 

Deze week start er een nieuwe leerling bij ons op school in groep 1 bij juf Miranda. Haar naam is Hanne. 
Hanne is het zusje van Babette die in groep 8 zit. Van harte welkom bij ons op school Hanne! We 
wensen jou een hele fijne tijd toe en veel plezier bij ons op school.   
 

Factsheet 

In de bijlage delen wij de ‘zakelijke stukken’ van de OR en MR. Dit in de vorm van een 'factsheet', waarin jullie in één overzicht 
een samenvatting kunnen lezen van de verschillende jaarverslagen.  
Mocht je toch graag de volledige stukken willen lezen? Deze staan op de website van de school.   
 
Mochten er vragen zijn over de stukken of zou je er graag eens over in gesprek gaan? Dat kan! Er wordt geen ‘zakelijke 
ouderavond’ georganiseerd, maar er kan wel een afspraak gemaakt worden met de secretaris van de MR of de secretaris van de 
OR. Wij horen het graag per mail wanneer hier behoefte naar is.  
 

Oud papier - Zaterdag 10 december 

Zaterdag 10 december wordt er weer oud papier gelopen in het dorp. Een gezellig samenkomen van ouders van onze school.  
We kunnen altijd extra handjes gebruiken. Vele handen maken écht licht werk hebben we de vorige keer gezien. We zijn op zoek 
naar mensen die (ook al is het maar één keer) die mee willen lopen/rijden. Opgeven kan bij Bas (06-10271782) óf bij de 
klassenouder. 
 
Zoals jullie misschien al hebben gelezen in de factsheet in de bijlage:  
De inkomsten van het oud papier zijn vorig jaar sterk gestegen door de goede kiloprijs. De OR bedankt iedereen 
die heeft meegeholpen met het ophalen hiervan dan ook ontzettend! Doordat we hierdoor geld ‘over’ hebben 
wil de OR alle ouders graag tegemoet komen in de alsmaar duurder wordende maatschappij. Dit jaar worden de 
schoolreisjes dan ook betaald vanuit het overige oud papier geld en vervalt de betaling hiervan!  



 

Sponsorloop - Nieuwe plein 

In september hebben alle kinderen uit het dorp ontzettend veel geld opgehaald voor het nieuwe plein. Er 
was een enorme betrokkenheid te zien vanuit het dorp. Intussen zijn er gesprekken geweest met de 
ontwerper van ons nieuwe plein en hebben we goed nieuws: er komen extra toestellen! De 
ooievaarschommel, waar de sponsorloop voor was, staat er (als alles goed gaat) gelijk bij de start van de 
nieuwe school. In de zomervakantie van 2023 zullen er nog twee extra elementen worden toegevoegd. Dit 
door een stukje extra budget vanuit de scholen, het geld wat over was van de sponsorloop én een grote 
donatie vanuit de OR van de Jansenius!  
 

Afscheid oude gebouw 

In de pers zal binnenkort onderstaand bericht voorbij komen:  
 
Binnenkort verhuizen wij met de Jansenius de Vriesschool te Warffum naar een nieuwe plek. We gaan vertrekken naar de rand 
van het dorp. Wij zijn zeer verheugd en hebben hier ontzettend veel zin in. Wij zullen verhuizen vanuit een gebouw dat al 
jarenlang in het dorp staat, waar voor vele dorpsgenoten vele herinneringen liggen.  

Mochten jullie het leuk vinden om nog één keer een rondje te lopen door de ‘oude school’, dan zijn jullie van harte welkom op 
donderdag 19 januari 2023 tussen 17.00 uur en 18.00 uur. Op dat moment zijn de verhuisdozen uit de school, zitten er geen 
leerlingen meer, maar kunnen jullie het gevoel van vroeger nog even wel ophalen.  

We zien jullie dan graag aan de Westervalge 5! 

Niet alleen dorpsgenoten zijn uitgenodigd, maar ook jullie als ouders en natuurlijk ook alle kinderen. Zo kan er nog een laatste 
keer door de oudbouw gewandeld worden, mochten jullie dat willen.  

Kwink oudernieuws 

Zoals jullie weten zijn wij dit schooljaar gestart met de methode Kwink. Dit om structureel aandacht te hebben voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling. We zijn hier ontzettend blij mee en in de groepen ontstaan er hele mooie gesprekken.  
Hieronder kunnen jullie lezen waar de lessen deze periode over gaan en waar we met elkaar op school over spreken. Daarnaast 
vinden jullie in de bijlage de nieuwe koelkastposter. Deze krijgen alle kinderen ook uitgeprint mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 

 

Oud papier 2022 en 2023 
10 december 2022 

11 februari 2023 

22 april 2023 

3 juni 2023 

15 juli 2023 

30 september 2023 

4 november 2023 

16 december 2023 

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 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. Wanneer niemand zich heeft 

opgegeven voor de opvang, dan zal de opvang komen te vervallen.  

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 jullie als ouders/verzorgers altijd even binnenlopen. Susanne zal er op dinsdag 6 december 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 5 december  Sinterklaasviering → Leerlingen om 12.00 uur vrij 

Zaterdag 10 december Oud papier inzameling 

Donderdag 15 december Kerstviering in de avond 

Maandag 19 december t/m 23 december Verhuizen → Leerlingen extra week vrij  

Zaterdag 24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 
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