Nieuwsflits

Dinsdag 30 november
Vrijdag 3 december
Vrijdag 3 december
Zaterdag 11 december
Maandag 13 december
Dinsdag 14 december
Donderdag 23 december
Vrijdag 24 december
Zaterdag 25 december t/m 9 januari

26 november 2021

OR vergadering
Sinterklaasviering op school
Leerlingen om 12.00 uur vrij
Oud papier inzameling
MR vergadering
OR vergadering
Kerstviering in de avond → Leerlingen om 12.00 vrij
Laatste dag voor de vakantie → Leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie

Bericht van de hulppiet aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Jansenius de Vriesschool
De kinderen hebben vandaag te horen gekregen dat piet de staf van de sint per ongeluk stuk heeft
gemaakt. Nu heeft hij de hulp ingeroepen van alle leerlingen. Hij heeft ze gevraagd of ze een staf willen
maken voor Sint. Dit mag een bezemsteel, stok, tak etc zijn. Helemaal leuk als ze hem versieren! Deze
mogen t/m woensdag 1 december meegenomen worden voorzien van naam.

Nieuwe leerling
Deze week is er in de groep van juf Miranda een nieuwe leerling gestart. Ida, het zusje van Rosa, is 4 jaar
geworden en mag nu ook naar school! Welkom bij ons op school Ida! We hopen dat je een fijne tijd gaat
hebben bij ons.
Ventilatie in de klassen
We hebben te maken met steeds koudere dagen. Wij moeten de ramen open zetten voor voldoende ventilatie, omdat we hier in
dit gebouw geen ander systeem voor hebben. Hierdoor is het soms koud in de klas. Zouden jullie de kinderen, indien zij hier last
van hebben, een warm vest of kleedje mee willen geven naar school? Deze kan dan in de klas blijven voor het geval het koud is.
Oud papier
Op 11 december wordt er weer oud papier gelopen in het dorp. 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. Wel
graag even opgeven bij Laura van Leeuwen: lvanl84@hotmail.com

Beslisboom
Graag wijzen we jullie op de nieuwste beslisboom. Mochten kinderen klachten hebben,
passend bij Corona, dan kan je hiermee gemakkelijk bekijken ‘wat te doen’. De actuele
versie is altijd te vinden op onze website:
https://www.janseniusdevries.nl/pagina/243314/Nieuwsflits

Starthandeling nieuwe school

Op donderdag 18 november zijn we met de hele school naar het terrein gewandeld waar de nieuwe
school komt te staan. Samen met dorpsgenoten, ouders, de architecten, bouwer, ambtenaren,
adviseurs, wethouder en andere betrokken partijen is de bouw officieel gestart! Volgende week
worden waarschijnlijk de palen in de grond geboord. Nu wordt het echt écht 😊
Tijdens het startmoment hebben alle kinderen een vlaggetje opgehangen die ze zelf gemaakt
hebben. Hier staan wensen voor de nieuwe school op, of gewoon een mooie tekening om de
bouwplaats gezellig te maken voor alle bouwvakkers die hier aan het werk zijn. Nikki, Jayden, Kyra
en Ellemieke hebben hun wens voor de nieuwe school mogen uitspreken in het bijzijn van
iedereen. Daarna mochten de oudste en jongste leerlingen van beide scholen, symbolisch, de
eerste paal slaan! De bouwer had een kleine ‘heistelling’ gemaakt, de kinderen kregen helmen op
en hebben een eerste paal(tje) in de grond geslagen. Op naar een mooie nieuw gebouw!
Oud papier 2021
We halen fysiek het oud papier op, op de volgende data:
11 december
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 weer zijn op dinsdag 7 december.
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

