Nieuwsflits

Dinsdag 24 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei
Dinsdag 31 mei
Zaterdag 4 juni
Maandag 6 juni
Woensdag 8 juni
Woensdag 8 juni

19 mei 2022

Bezoek aan de nieuwe school met alle leerlingen
Margedag → Alle leerlingen vrij (L&E studiedag)
Hemelvaartsweekend → Alle leerlingen vrij
Groep 7/8 → Clinic verkeer
Oud papier ophalen
Pinksteren → Alle leerlingen vrij
Groep 5/6 → Verkeer; remtest!
Groep 1 t/m 8 → Smaaklessen

Bericht vanuit onze penningmeester van de OR
We zijn blij om te zien dat ongeveer 65% van de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld tot nu toe betaald is. Voor het
organiseren van een leuke schoolreis en de overige activiteiten die op school worden georganiseerd, is er budget nodig. Mocht u
alsnog wel de ouderbijdrage en/of het schoolreisgeld willen betalen, maar bijvoorbeeld de brief kwijt zijn met daarop de
gegevens, dan kunt u contact opnemen met Marloes Brouwer (penningmeester van de OR).
E-mailadres: m_brouwer@live.nl
Schoolreizen
Op dinsdag 21 juni gaan groep 1 t/m 6 op schoolreisje! We vinden het ontzettend fijn dat dit weer kan én mag 😊
Binnenkort ontvangen jullie van de leerkrachten meer informatie hierover. Tevens zal er dan gevraagd worden om
ouderbegeleiding voor de groepen.
Nieuwe leerling
Onlangs hebben wij een nieuwe leerling op school gekregen: Florian!
Florian komt uit Argentinië en is gestart in groep 1 bij juf Miranda. Van harte welkom bij
ons op school! We wensen jou een hele fijne tijd toe en veel plezier op de Jansenius de
Vriesschool.
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

Volgende week mogen wij met alle leerlingen een kijkje komen nemen in onze nieuwe school! We zijn om 12.30 uur
uitgenodigd om op dinsdag de 24e een rondje te komen lopen. We zullen met de hele school die kant op gaan.
Naschoolse activiteiten Warffum

GGD Groningen - Hoe praat je met je kind over oorlog?
We kunnen ons voorstellen dat je als ouder/verzorger worstelt met de vraag of en hoe je met je (jonge)
kind kunt praten over oorlog, zoals die in Oekraïne. Want ook kinderen weten dat er een oorlog gaande
is. Sommige kinderen vinden het fijn erover te praten. Voor anderen is het (te) spannend. Hoe ga je daar
nu als ouders/verzorgers mee om? Hieronder enkele tips.
Draag je gevoel niet over
Kinderen hebben hun ouders nodig om op te bouwen en op te vertrouwen. Ze herkennen het als de
ouders zich zorgen maken, probeer dat gevoel niet op hen over te dragen.
Blijf feitelijk
Blijf feitelijk, dat geldt voor alle leeftijden. En treed niet te veel in detail. Bijvoorbeeld door te zeggen dat Poetin meer land en
meer macht wil, dat hij de baas wil spelen. Heb het niet over economische belangen of wat Poetin allemaal zou kunnen gaan
doen. Kinderen kunnen dat nog niet relativeren.
Jeugdjournaal
Kijk samen met je kind het NOS Jeugdjournaal (voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar). En bespreek met je kind of hij/zij deze
informatie aan kan. Je kind zal dingen gaan benoemen wat die ziet, of bespreek wat je ziet op tv. Zo zal het ene kind van 10 jaar
de informatie misschien wel kunnen relativeren en het andere niet. Kijk ook naar de mate van interesse van je kind. En sluit aan
bij wat het kind zelf wil weten. Kinderen stellen zelf al snel vragen als de oorlog op school bijvoorbeeld benoemd is. En op de
meeste scholen zien de kinderen dat er veel Oekraïense kindjes op school rond lopen nu en hun weg proberen te vinden. Dat
maakt dat kinderen dit vertellen thuis en daar vragen over kunnen gaan stellen. Laat die openheid er zijn.
Bescherm jongere kinderen
Tot 6 jaar kunnen kinderen fantasie en werkelijkheid niet voldoende onderscheiden. De huidige activiteiten en ontwikkelingen in
de oorlog zijn te abstract. Zit je kind al op social media? Hou zijn/haar onlinegedrag de komende tijd in de gaten. Het kan zijn dat
je kinderen meer te weten komen dan je eigenlijk zou willen. Verbieden zal niet helpen, maar kijk mee naar wat je kind bekijkt
en luistert. En bespreek dit met je kind.
Meer informatie
Lees meer over de invloed van wereldnieuws op kinderen op de website Opvoedinformatie. Of neem gerust contact op met de
jeugdverpleegkundige Susanne Groeneweg.

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 7 juni 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

