Westervalge 5 – 9989 EB Warffum
Telefoon: 42 2330
email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl
http://www.janseniusdevries.nl

Agenda.
10 november
11 november
14 november
16 november
23 november
30 november
30 november
5 december
21 december
22 december
23 december t/m 8 januari 2018

Nieuwsbrief 4
9 november 2017
Sint Maarten
Oud papier
Start Gruiten
Uitstapje groep 6 Oldersum (Duitsland) (nadere info volgt).
Fietsencontrole groep 3 t/m 6
Donar clinic groep 5 t/m 8
Fietsencontrole groep 7 en 8
Sinterklaas op school
Kerstviering op school
Alle leerlingen ‘s middags vrij
Kerstvakantie

Parro
Sinds een aantal weken sturen we informatie en foto's via de app Parro.
De ouders die hun code nog niet hebben geactiveerd, krijgen nogmaals een code toe gestuurd. We
hopen dat iedereen dan de informatie via Parro kan ontvangen.
Indien hier nog onduidelijkheden over zijn, horen we dit graag .
4 Mijl prestatie
Na de 4 mijl bleek dat Marilynn Raat op de 20e plaats is geëindigd van alle meisjes van 6 t/m 12
jaar. Een prima prestatie, waar ze trots op kan zijn. Hierdoor is ze uitgenodigd om mee te trainen
met een loopgroep uit Groningen.
Niet roken om/bij de school s.v.p.
We willen u verzoeken om niet te roken op de parkeerplaats bij het halen en/of brengen van de
kinderen.
Dit is een erg slecht voorbeeld, wat we de kinderen niet willen meegeven.
Schoolfruit schooljaar 2017-2018: start dinsdag 14 november 2017
Volgende week gaan we weer beginnen met het Schoolgruiten, het uitdelen van schoolfruit.
Het is de bedoeling dat we 3 dagen in de week samen fruit en/of
groeten eten in de ochtendpauze.
Dit is op dinsdag, woensdag en donderdagmorgen.
De kinderen hoeven dan alleen drinken mee te nemen.
Op maandag en vrijdag zouden we ook graag fruit willen eten, wilt u de
kinderen dan ook fruit mee geven? Gelukkig zijn er weer een aantal
vrijwilligers bereid om het fruit klaar te maken!
Zo kunnen we samen zorgen dat uw kinderen gezond eten op school.

Fietsencontrole 2017
Samen met de ANWB en Verkeerswijzer Groningen
willen wij dat onze kinderen dit najaar goed verlicht
gaan fietsen. Daarom organiseren we de komende
periode fietsverlichtingsacties.
Alle fietsen zullen dan worden gecontroleerd op de
verlichting. We verzoeken u dus vooraf de verlichting
in orde te maken, zodat de fietsen goedgekeurd kunnen
worden! We vragen de kinderen van groep 3-4-5-6 op
donderdag 23 november met de fiets naar school te
komen. Groep 7 en 8 is op donderdag 30 november aan de beurt, dus dan graag de fiets meenemen!
De vader van Jord de Groot uit groep 3 is fietsenmaker, hij zal de controles uitvoeren.
KIVA
Wij gebruiken op onze school de methode: “KiVa”, maar wat is dat eigenlijk?
KiVa is kort gezegd, een anti-pestmethode. Pesten is een probleem dat het welzijn en de
ontwikkeling van kinderen ernstig bedreigt. Wereldwijd wordt al jaren gezocht naar een geschikte
manier om pesten tegen te gaan. Lang werd gedacht dat pesten het best bestreden kon worden
door regels aan te passen (bijvoorbeeld door scholen te verplichten een antipestprotocol op te
stellen) of door direct in te grijpen in het pesten en de pesters te straffen. Inmiddels is bekend
dat om pesten effectief tegen te gaan een systematische en voortdurende inspanning nodig is en
dat strengere regels of meer toezicht alleen niet voldoende zijn. Een van de belangrijkste
uitgangspunten van KiVa is dat pesten een groepsproces is. Niet alleen de pester en het
slachtoffer, maar ook buitenstaanders spelen een belangrijke rol bij het pesten. Het beïnvloeden
van de groep als geheel is dus essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. Uitgangspunt is
dat alle leerlingen bij het probleem van pesten betrokken worden: ze leren over de verschillende
rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. De groep moet uitstralen dat zij tegen
pesten zijn. Pesten wordt dan minder aantrekkelijk en slachtoffers voelen zich gesteund.
De Kiva-methode wordt in groep 5 en 6 wekelijks gebruikt. In de andere groepen wordt er volgens
de methode “Leefstijl” aandacht besteed aan onze pedagogische waarden: veiligheid, respect,
duidelijkheid, eigenaarschap, openheid.
DODE hoek bus
Vorige week heeft groep 7 en 8 uitleg gehad over het gevaar van de "dode hoek"
Door middel van een video werd duidelijk gemaakt hoe het zicht vanuit een vrachtauto is.
Zo zagen kinderen dat ze soms onzichtbaar zijn voor de chauffeur.
Ook vanuit de grote bus was dit goed waar te nemen. We hopen dat de kinderen zich hierdoor
bewuster in het verkeer zullen gedragen.

Kunstposter onthullen
Bij de viering van Sint Maarten morgen onthullen we ook een reuzenposter. Hierop staan alle
kunstwerken gemaakt door onze kinderen, voor de herfstvakantie. Deze poster komt te hangen in
de overblijfruimte. Natuurlijk kunt u dit later ook eens komen bewonderen.

Continurooster
Op een aantal scholen werkt men met een continurooster. In de schoolenquête van november 2016
was 1 opmerking hierover.
Dit schooljaar zijn er toch meer ouders die aangegeven hebben, om dit eens te onderzoeken.
Wij willen ons hier ook in gaan verdiepen. Ook willen we graag weten in hoeverre u als ouder hier
belang bij heeft. Binnenkort ontvangt u bij de nieuwsbrief een vragenlijst over het continurooster.
Slimfit/ouders
Wij starten volgende week op woensdag met begrijpend lezen/luisteren nieuwe stijl in alle groepen.
De leerlijnen met de doelen zijn leidend voor de lesinhoud. We gebruiken hiervoor verschillende
werkwijzen/materialen (kidsweek, kranten, leesboeken, enz.). zo hopen we uiteindelijk ook klas
doorbrekend te kunnen werken, waarbij de kinderen zelf ontdekken op welk niveau ze willen leren.
Oproep ouders
Indien u als ouder ideeën hebt over uw rol als ouder op school, wat u zou kunnen doen voor onze
school horen wij dit graag. Wij zijn hier heel benieuwd naar. Het hangt van de reacties af in welke
vorm we hiermee aan het werk gaan.
Nieuws van de O.R.Gelukkig is de vacature van klassenouder van groep 3 ingevuld door Francie
Noot, de moeder van Babette. We wensen haar veel succes met dit klassenouderschap!

Even voorstellen
Mijn naam is Anouk Lokken en ik woon in
Saaxumhuizen. Ik ben 17 jaar oud en
loop sinds dit schooljaar stage op de
Jansenius de Vries school. Ik loop stage
bij groepen 3/4 op woensdag en
donderdag voor de opleiding
onderwijsassistent. Ik zit momenteel in
het 2e jaar van de opleiding. Ik hoop
hierna door te kunnen naar de PABO.
Wanneer ik vrij ben, werk ik vaak in
Pieterburen in de horeca.
Luizencontrole
Gelukkig is bij de laatste controle niets
gevonden. Dus we zijn nog steeds
luisvrij!
Kinderen en ICT
Mediadiamant - Wegwijs in
mediaopvoeding
In februari 2017 heeft het
onderzoekspanel PanelWizard Direct in
opdracht van Mediawijzer.net onderzoek
gedaan naar mogelijke hulpvragen van
ouders betreffende beeldscherm-en
mediagebruik van hun kinderen. Uit dit
onderzoek blijkt o.a.dat bijna vier op de
tien ouders aangeven wel hulp te kunnen
gebruiken bij media-opvoeding, bijvoorbeeld door een ‘Schijf van vijf over media-opvoeding’ met
concrete tips/adviezen (38%). Redenen hiervoor zijn dat hulp altijd welkom is, ze er zelf nog niet
(voldoende) over hebben nagedacht, er dan misschien andere inzichten aan het licht komen en het
een constant veranderende materie is. Bron: http://wqd.nl/dPwp
Het model Mediadiamant kan helpen bij de mediaopvoeding: De vijf kanten vormen samen de
belangrijkste onderdelen van de mediaopvoeding:
Genieten van de mogelijkheden - PLEZIER
Risico’s zoveel mogelijk voorkomen: VEILIGHEID
Je kind begeleiden: SAMEN
Weten wat geschikt is: INHOUD
Mometen met en zonder: BALANS
Uitgebreide informatie en tips zijn te vinden op: https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/

Scholenmarkt 2017 Groningen
Dinsdag 14 en woensdag 15 november tussen 17.00 uur en 20.00 uur Martiniplaza Groningen
Nieuws van het Voortgezet Onderwijs: open dagen HHC
Dalton vmbo Wehe-den Hoorn
zaterdag 13 januari 2018 van 10.00 tot 12.00 uur
Dalton vmbo Uithuizen
zaterdag 13 januari 2018 van 10.30 tot 14.00 uur
Havo vwo vwo-plus Warffum
donderdag 18 januari 2018 van 18.30 tot 21.00 uur
Data oud papier.
Hierbij het overzicht van de acties voor het oud papier in dit schooljaar. U kunt zich altijd
aanmelden om te helpen, vele handen maken licht werk.
De acties starten om 9.30 uur.
Aanmelden kan via school.
Zaterdag 11 november 2017
Data oud papier 2018
Hierbij het overzicht van de acties voor het oud papier in 2018. U kunt zich altijd aanmelden om
te helpen, vele handen maken licht werk. Als bijlage de opgavestrook!
De acties starten om 9.30 uur.
Aanmelden kan via school.
Zaterdag 27 januari 2018
Zaterdag 17 maart 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 7 juli 2018
Zaterdag 15 september 2018
Zaterdag 10 november 2018

Vakantierooster en margedagen
Vakantierooster 2017 - 2018
VAKANTIE

TIJDVAK

Kerstvakantie

25 dec. 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 feb. t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag en Pasen

30 maart t/m 1 april 2018

Meivakantie

27 april t/m 11 mei 2018

Koningsdag

27 april 2018

Bevrijdingsdag

5 mei 2018

Hemelvaartsdag + dag erna

10 mei t/m 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomervakantie

23 juli t/m 31 augustus 2018
Margedagen 2017- 2018

Vrijdagmiddag 22 december
Maandag middag 12 februari
Woensdag 11 april
Donderdag middag 17 mei
Dinsdag middag 3 juli
Vrijdag 20 juli

Middag voor de vakantie
Alle kinderen vrij
Studiemiddag team
Alle kinderen vrij
Studiedag team
Alle kinderen vrij
Studiemiddag team
Studiemiddag team
Alle kinderen vrij
Middag voor de vakantie
Alle kinderen vrij

HIEPERDEPIEP!
NOVEMBER
Groep
13
Patrick Jansen
8
17
Anouk de Winter
3
21
Vajèn Doornbosch
1
26
Marco Overmars
8
30
Tygo Dopma
7
30
Jamesley Smit
8
DECEMBER
Groep
4
Robin Timmers
9
Nora Woltjer
10
Rocco Dijk
10
Madelief Hendriks
14
Mendy Zwart
17
Mila Kolstein
29
Danny Kijlstra

7
3
8
7
4
7
5

Volgende Nieuwsbrief: Week van 23 november 2017.

Team obs Jansenius de Vries.

