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EXTRA VRIJE DAG
Alle kinderen zijn morgen vrij! Het personeel van obs Jan Ligthart heeft een teamdag.

Start Nijntje Gym
Alle kinderen van groep 1 en 2 krijgen vanaf woensdag 18 september elke week
Nijntje Gym van meester Melvin.
In de lessen van het Nijntje Beweegdiploma kunnen kleuters naar
hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien,
vangen, gooien en schoppen. Alle basisonderdelen van bewegen
komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes.
Aan het eind van het schooljaar ontvangen alle kinderen een mooi
Nijntje Beweegdiploma!

Wijziging tijdstip informatieavond groep 8
Donderdagavond om 19.45 uur is de informatieavond van groep 8 over het traject naar het voortgezet
onderwijs. Dit is in het lokaal van groep 8.

Rots en Waterlessen
Op de obs Jan Ligthart krijgen alle kinderen lessen in het trainen van sociale vaardigheden. Wij zijn
een gecertificeerde school en kunnen deze lessen met eigen trainers geven. De komende
donderdagen krijgen alle groepen 1-2, 3, 4 en 4-5 de lessen aangeboden. Op donderdag 17 oktober is
er een kijkles voor ouders van deze groepen. De uitnodiging hiervoor volgt nog.

Naar Aurich op 28 oktober
In het vorig schooljaar hebben leerlingen van de Lamberti Grundschule onze school bezocht. Het
retourbezoek naar Aurich is op maandag 28 oktober. Dat is de maandag ná de herfstvakantie. De
groepen 6/7B en 7A doen mee aan deze uitwisseling. De leerlingen van deze groepen hebben
daarvoor een paspoort of identiteitsbewijs nodig.

Kinderboekenweek 2019
Op 2 oktober start de Kinderboekenweek 2019. Het thema dit jaar is 'Op reis'. We gaan het daarbij
vooral hebben over vervoer. Daarvoor zijn we op zoek naar bijzondere vervoersmiddelen! Heeft uw
thuis een bijzonder vervoermiddel zoals een oldtimer, trike of een andere interessant vervoersmiddel
en zou u daarmee aanwezig kunnen zijn bij de opening? Geef u dan via onderstaand mailadres op.
Bij voorbaat dank! astridfaber@marenland.org

Foto’s klaar
De schoolfoto’s die vorige week gemaakt zijn, zijn over vijf weken klaar. U krijgt bericht als het zover
is.

Krentenbaard
In de onderbouw is krentenbaard geconstateerd. Krentenbaard is besmettelijk. Kinderen met
krentenbaard kunnen wel gewoon naar school omdat de besmetting al voordat de krentenbaard te
zien is, gebeurd is. Let u goed op of uw kind blaasjes (met pus) rondom de kin krijgt. Krentenbaard
moet u niet met een pleister afplakken en gaat niet vanzelf over. Via de huisarts kunt u middelen
krijgen om krentenbaard te genezen.

Jantje Beton
Leerlingen van groep 7 en 8 verkopen van 11 - 25
september Jantje Beton loten. De helft van de
opbrengst gaat naar de stichting ´Jantje Beton´ die
er onder andere openbare speelterreinen van onderhoud. De andere
helft van de opbrengst is voor onze school. Onze leerlingenraad heeft
besloten dat we er een levensgroot schaakspel en andere spellen van
gaan kopen.

Zakelijke Ouderavond
Op 19 september is de zakelijke ouderavond. We starten om 19.00 uur met de jaarlijkse zakelijke
ouderavond. Hier wordt een overzicht gepresenteerd van de activiteiten van de ouderraad en de
medezeggenschapsraad van het afgelopen jaar. Ook wordt de besteding van de ouderbijdrage
verantwoord.

Uitnodiging zakelijke ouderavond
Aan alle ouders en verzorgers,
De ouderraad organiseert in samenwerking met de medezeggenschapsraad
en het team een jaarvergadering.
Hierbij nodigen wij u uit op donderdag 19 september 2019, om 19.00 uur in OBS Jan Ligthart te
Appingedam. Het is een zakelijke avond waar stukken gepresenteerd en toegelicht worden. Wij
verwachten dat dit ongeveer een half uur in beslag neemt.
Agenda: 1. Opening met koffie
2. Notulen d.d. 20 september 2018
3. Ingekomen/ Uitgaande stukken
4. Mededelingen OR
5. Financieel jaarverslag 2018-2019
6. Verslag kascommissie
7. Mededelingen MR
8. Rondvraag
9. Sluiting
Tevens liggen vanaf 12 september 2019 het financiële jaarverslag van de ouderraad en de notulen
van de vorige jaarvergadering ter inzage op school in de kamer van juf Andrea – juf Mirjan.
We zien u graag op donderdag 19 september.
De ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team.

Aansluitend is er voor ouders van groep 8 voorlichting
over hoe het gaat in de groep. Er is terugkoppeling naar
aanleiding van het gesprek dat er in juni is geweest. Verder
wordt het traject naar het voortgezet onderwijs toegelicht.
Deze voorlichting start om 19.45 uur en is in het lokaal van
groep 8.

Corso
Zaterdag 14 september is de corso. De corso groep heeft weer erg veel energie
gestoken in het maken van een schitterende wagen en het verzorgen van de
diverse loopgroepen. Namens het team willen we de hele corsogroep alvast
hartelijk bedanken voor hun inzet en we hopen dat alle ouders en opa’s en oma’s
zaterdag komen kijken. Om twee uur start de middagoptocht vanaf de
Wilhelminaweg. Kinderen die meelopen moeten om 13.00 uur aanwezig zijn.
Aansluitend is de prijsuitreiking om 17.00 uur in de Nicolaikerk. De verlichte
avondoptocht start om 20.00 uur aan de Dijkhuizenweg. Kinderen die ’s avonds
mee lopen moeten om 19.30 uur aanwezig zijn. Zondagmiddag 15 september zijn
de wagens nog te bekijken, ze staan dan van 14.00 – 17.00 uur geparkeerd op het
terrein bij de Nicolaikerk.
Voor vragen of voor meer info kan je mailen naar corsojanlighthart@gmail.com

