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Algemeen

De kop is er af. De eerste schoolweek is weer voorbij. We kunnen terugkijken op een
geslaagde eerste week. Alle leerlingen hebben hun plekje in school weer gevonden.
Dit jaar starten we met een volledige bezetting qua personeel. Juf Iris (groep 1 / 2) en
meester Gerrit (groep 5/6) heten wij van harte welkom op de Jansenius. Met juf Roelina gaat
het ook steeds beter. Jullie kunnen haar op haar vaste werkdagen aantreffen op school. De
komende periode gaat juf Roelina zich bezighouden met andere taken. Daarnaast zal zij haar
dagen verder gaan uitbreiden.
Dit schooljaar hebben wij ook muziekles. Juf Myrthe zal elke maandag de kinderen uit de klas

halen om hen mee te nemen in de wereld van muziek. Juf Myrthe, welkom en veel succes!
Wat is er nog meer nieuw dit schooljaar? De overblijf is verhuisd naar groep 4/plusklas. De
ruimte waar de BSO en TSO eerst zaten, zal een andere invulling gaan krijgen. Daarnaast
gaan wij nog heel goed nadenken over de open ruimte bij de kleuters en groep 3 / 4. Wij
zullen jullie uiteraard op de hoogte houden. Verderop in de nieuwsbrief staat ook een kleine
mededeling tav het kamp van groep7 en 8. Maar daar gaan we nog niet te veel over
vermelden.
Met vriendelijke groet,
Bas Dijksma

Verzoeken en overige mededelingen;
•

•

•
•

Gym;
Na de eerste lessen gym is opgevallen dat een aantal leerlingen nog geen
gymschoenen hebben of mee hebben. In het kader van veiligheid en hygiëne zien wij
graag dat alle leerlingen gymschoenen dragen tijdens de lessen.
Kamp groep 7 / 8; Na overleg met een aantal ouders is er besloten, in tegenstelling
tot eerdere berichtgeving, alsnog een kamp te organiseren. De locatie houden we nog
even geheim, maar het zal plaatsvinden van maandag 8 tot dinsdag 9 oktober.
Denk even bij het luizenpluizen, dat er niet al te ingewikkelde kapsels gemaakt
worden.
Nieuwe leerlingen in de maand september;
Chloë Drenth (was voor de vakantie al even gestart)
Rayan de Winter
Ryan Klip
Jason Klip

Formatie 2018 -2019
Zolang Juf Roelina nog niet voor de klas staat, zal juf Miranda de groep 3 en 4 voor haar
rekening nemen.

Vakantierooster 2018 -2019
Vakantie

Periode PO L&E

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinkstermaandag
Zomervakantie 2019

20 okt 2018 t/m 28 okt 2018
22 dec 2018 t/m 6 jan 2019
16 feb 2019 t/m 24 feb 2019
19 april 2019
22 april 2019 (valt in de meivakantie)
20 apr 2019 t/m 5 mei 2019
27 april 2019 (valt in de meivakantie)
5 mei 2019 (valt in meivakantie)
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
13 jul 2019 t/m 25 aug 2019

Belangrijke data
Woensdag 12 september is er weer luizen pluizen.
Donderdag 13 september is er een margedag, alle kinderen zijn dan vrij.
Zaterdag 15 september is er weer oud papier lopen. De flyers kunnen wij met groep 7 en 8
niet meer rondbrengen. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden om het dorp te
informeren. Mocht u een goed idee hebben, laat het ons vooral weten.

