Nieuwsflits

Vrijdag 17 juni
Maandag 20 juni
Maandag 20 juni t/m woensdag 22 juni
Dinsdag 21 juni
Donderdag 23 juni
Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli
Vrijdag 1 juli
Zaterdag 2 juli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus

16 juni 2022

Portfolio’s mee naar huis
MR vergadering
Groep 7 en 8 op reis
Schoolreis groep 1 t/m 6
Op Roakeldais – Scholendag groep 1 t/m 4
Op Roakeldais – Scholendag groep 5 t/m 8
Margedag → Alle leerlingen vrij
Portfoliogesprekken (facultatief)
Jansenius got Talent
Oud papier lopen Warffum
Doorschuifmoment nieuwe klas
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag → Leerlingen om 12.00 uur vrij
Zomervakantie

Portfoliogesprekken
In de week van 27 juni staan er weer oudergesprekken gepland. Aanstaande maandag zal hiervoor de inschrijving open gezet
worden in de Parro app. Deze gesprekken zijn facultatief. Dit houdt in dat ze niet verplicht zijn, maar op verzoek van de ouder óf
van de leerkracht.
Op Roakeldais
Op Roakeldais komt steeds dichterbij. Een bijzonder evenement voor het dorp. En eindelijk maar toch weer, na twee jaar! Wij
sluiten als school uiteraard aan bij de scholendagen op donderdag (onderbouw en op vrijdag (bovenbouw). Een aantal ouders
zullen als begeleiders met ons mee gaan.
Jansenius got talent
De leerlingenraad van onze school organiseert op 1 juli aanstaande ‘Jansenius got talent’. De voorbereidingen zijn in volle gang
en de opgaves van (groepjes) kinderen stromen al binnen. Heel fijn dat we ook dit soort dingen weer samen als schol kunnen
doen!
Oud papier
In juni is er weer oud papier opgehaald in het dorp. We vonden het ontzettend fijn om te zien dat er meer ouders mee lopen om
het papier op te halen. Vele handen maken licht werk.
Onlangs hebben we jullie gevraag om feedback over het ophalen van het oud papier. We hebben hier ontzettend veel reacties
op gekregen en veel tips waar we mee verder kunnen. Heel er bedankt hiervoor! Dit helpt ons ontzettend.
Dit schooljaar maken we het af zoals we zijn begonnen. Voor volgend schooljaar gaan we kijken welke vorm we er aan gaan
geven. Dit aan de hand van alle opties die met ons gedeeld zijn.

Oud papier 2022
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 5 juli 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

