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Kijkles ‘Rots en Water’
Donderdag 17 oktober is de laatste les ‘Rots en Water’ voor de groepen 1 t/m 4
(5). U bent van harte uitgenodigd om bij de laatste les te komen kijken.
Tijden per groep:
08:45 uur groep 1/2A
09:15 uur groep 1/2B
10:00 uur groep 1/2C

Tijden per groep:
10:30 uur groep 3A
11:00 uur groep 3B
12:30 uur groep 4
13:00 uur groep 4/5

Project Kinderboekenweek thema 'Reis mee!
Het project sluit op 17 oktober af met een presentatie van werkstukken. Iedereen is van harte welkom
tussen 15.00 tot 16.00 uur.
Dat de kinderen er met enthousiasme aan werken blijkt uit onderstaande foto's en uit de opmerking
van een leerling: 'Dit is de leukste schoolmiddag ooit'. Opmerking werd gemaakt tijdens de
gezamenlijke knutselmiddag op 9 oktober. Word je warm van als je dat hoort.

Rode streep bij de kleuteringang
De rode streep bij de kleuteringang werkt erg goed! De leerkrachten hebben goed overzicht over de
kinderen bij het naar buiten gaan. Heel fijn dat iedereen zich hieraan houdt.

Schoolfotograaf
De schoolfoto’s zijn deze week meegegeven. Wilt u de enveloppen vóór de herfstvakantie weer
meegeven naar school en afgeven aan de leerkracht?

Buitenland excursie voor groep 6/7 en7
De kinderen van groep 6/7 en 7 doen 28 oktober mee aan een uitwisseling tussen
basisschoolleerlingen uit Appingedam en het Duitse Aurich. De ouders van deze kinderen ontvangen
vandaag een informatie brief.

Naschoolse Activiteiten
Kinderen kunnen zich nog tot en met maandag opgeven voor de naschoolse activiteiten. De
aanmeldbriefjes kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht. U kunt uw kind ook via de website
klik hier aanmelden.

Vloggen groep 6/7/8
Dinsdag 15 oktober beginnen de groepen 6, 7 en 8 met
het eerste thema van het project ‘Kunst en
Aardbevingen’. Zij leren tijdens deze eerste lessen hoe ze
moeten vloggen.

Maandviering groep 1/2A en groep 3A
In de centrale hal geven de groepen 1/2A en 3A dinsdag 15 oktober een voorstelling voor de
onderbouw van de school. U bent als ouders van harte welkom om te komen kijken. Ook opa’s en
oma’s en buurtbewoners zijn van harte welkom.
De voorstelling is van 13.15 tot 13.50 uur in de centrale hal van ‘de Olingertil’. Vanaf 13.00 uur is de
zaal open.

Verjaardag juf Marianne, juf Gwen en juf Greet
Op vrijdag 18 oktober vieren de juffen van groep 3 en 4 hun
verjaardag! De kinderen hoeven deze dag geen eten mee.
Wel moeten alle kinderen gymkleren mee.

Fluor ouders
Op de maandagmorgen wordt er met fluor gespoeld door de leerlingen. We zoeken nog een aantal
ouders die ons wil helpen met het uitdelen van de bekers met fluor. U hoeft niet iedere
maandagochtend, het kan ook om de week of eens per drie weken. Indien u wilt meehelpen kunt u
zich aanmelden via jla@marenland.org

Staking woensdag 6 november
De vakbond heeft 6 november uitgeroepen tot stakingsdag voor het onderwijs. Afhankelijk van het
feit of de minister voor deze datum nog toezeggingen doet of niet, wordt er op 6 november gestaakt
in het primair en voortgezet onderwijs. Houdt u er rekening mee dat uw kind op 6 november niet naar
school kan. In de opvang is beperkt plaats.

Groep acht op ‘teambuilding’
Onze school geeft groep acht dinsdag 29 oktober een teambuildingsdag. Deze
dag kan worden georganiseerd omdat we ‘Rots en Waterschool’ zijn. Het doel
van de dag is kinderen uit deze groep op verschillende manieren en in
verschillende groepjes te laten samenwerken. Ze leren hierbij samenwerken met
kinderen die niet in de directe vriendenkring zitten. De dag wordt begeleid door
‘Leef Outdoor’. De activiteiten vinden in Stedum plaats.

Oortjes voor in de laptop
Vanaf groep 5 krijgen alle kinderen een setje oortjes van school. Wanneer deze oortjes kapot gaan,
moeten de kinderen nieuwe oortjes van huis meenemen. Als er normaal met de oortjes wordt
omgegaan, kunnen de oortjes tot en met groep 8 meegaan. U kunt ook een oortje via school kopen
het kost dan € 5,--

Klachten over parkeren
De gemeente krijgt regelmatig klachten van aanwonenden over verkeerd geparkeerde auto's. Vaak
staan de auto's dusdanig geparkeerd, dat de inritten van de bewoners in de buurt van de school
worden geblokkeerd, met name voor de bewoners van de Korenbloemstraat.
Zou u met het parkeren rekening willen houden met de inritten van deze woningen?
Ook bij de tandartspraktijk mag niet geparkeerd worden. Dit is privéterrein.

‘The Floor is Yours’ van start in Appingedam
In het najaar van 2019 gaat het breakdanceproject ‘The Floor is
Yours’ van start in ‘de Olingertil’. Een serie van tien lessen, gegeven
door gerenommeerde breakdancedocenten.
Wereldkampioen breakdance Lorenzo Caboni en dansleraar Redo
hebben zich verbonden aan ‘The Floor is Yours’ als ambassadeur.
Breakdance is populair en combineert dans met sportieve elementen:
met tekst, poëzie en beeldende kunst. Het belangrijkst is het
‘community gevoel’ in de breakdance scene: een wereld waarin
diversiteit volkomen vanzelfsprekend is. De lessenreeks wordt afgesloten met een City vs. City
Battle. Tijdens deze battle laten leerlingen uit alle steden moves zien die ze geleerd hebben en maken
ze kennis met breakdancers uit heel Nederland. Het gaat er niet om hoe goed je bent of hoe je er uit
ziet, maar dat je er staat en iets laat zien. Een deskundige jury bepaalt welke crew de winnaar is van
het seizoen.

Voor wie?
Iedereen van 6 tot 12 jaar mag meedoen. De hele reeks lessen kost 25 euro. Als
er thuis geen geld is, wordt het lesgeld betaald door het Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Na het volgen van de lessen kunnen kinderen en jongeren doorgaan
met ‘reguliere’ lessen. Ook hiervoor geldt: als er thuis geen geld is, betaalt het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Wanneer?
Waarschijnlijk op de vrijdagmiddag in de gymzaal in de Olingertil.
Verdere informatie volgt.

Spelletjesmiddag Hockeyclub Eemsmond nodigt u en de kinderen uit
Bij dezen willen wij u, maar vooral de kinderen bij u op school, van harte
uitnodigen voor onze spelletjesmiddag en clinics op woensdag 23 oktober van
15:00 – 17:00 uur bij ons op de club.
Naast het feit dat deze middag een leuke en gratis, activiteit is in de
herfstvakantie, willen wij kinderen op een speelse manier kennis laten maken met
hockey. In de bijlage een folder met alle informatie.

Gevonden voorwerpen
Volgende week liggen alle gevonden voorwerpen op het podium uitgestald. Wat er vrijdag 18 oktober
na 12.00 uur nog ligt, gaat naar de Humanitas bak.

Scholenmarkt
Zit je in groep 8 en wil je weten naar welke scholen je straks allemaal kunt gaan? Kom dan naar de
Scholenmarkt in Groningen!

