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Aannemer voor tijdelijke huisvesting gekozen.
De gemeente Appingedam heeft Hesco bouw BV uit Stadskanaal de
opdracht gegund voor de bouwwerkzaamheden aan de Olingermeeden.
Naar verwachting zal het gebouw in de zomer van 2021 gebruiksklaar zijn. (zie ook de bijlage)

Geslaagde lampionnenshow
Heel veel ouders, opa's en oma's en andere beangstellenden waren afgelopen donderdag op school
om de zelfgemaakte lampionnen te bekijken. Fijn dat u er allemaal was.

Schatkamer Sinterklaas
Op 14 en 15 november heeft Sinterklaas een schatkamer in de school
ingericht. Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 5 mogen aangeven
wat ze graag van de Sint ontvangen tijdens zijn bezoek aan onze school.

Fietsvaardigheidslessen groep 3/4
Dinsdag 19 november hebben de kinderen uit de groepen 3 en 4 les in
fietsvaardigheid. Alle kinderen uit deze groepen moeten deze dag hun
fiets meenemen naar school. De parkeerplaats naast de tandarts (eerste
twee ingangen) is deze ochtend afgesloten, omdat deze wordt gebruikt
voor de fietsvaardigheidslessen.

Luizen
In sommige klassen zijn luizen en/of neten geconstateerd. Zou u uw kind
(eren) nog eens goed willen controleren? Ouders van kinderen met luizen
zijn geïnformeerd.

Oproep 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

Oproep ouders die willen helpen met het opsporen van luizen
Wij zijn op zoek naar ouders die het Luizenopsporingsteam willen komen
versterken. Elke maandag na de vakantie worden alle kinderen
gecontroleerd. U kunt zich aanmelden via jla@marenland.org

Voorlichting Voortgezet Onderwijs in de Molenberg te Delfzijl
De voorlichtingsavond is op maandag 2 december om 19.00 uur en is toegankelijk en interessant
voor alle ouders van groep 8.
Indeling van de avond:
19.00 uur Inloop en koffie
19.30 uur Opening en inleiding
19.45 uur Start 1e voorlichtingsronde
20.30 uur Start 2e voorlichtingsronde
21.15 uur Einde
Een aantal vertegenwoordigers van scholen voor voortgezet onderwijs gaat u voorlichten over de
vormen van voortgezet onderwijs op hun school. Het is voor de organisatie belangrijk om te weten
naar welke voorlichting u wilt. In de folder die u al eerder per mail hebt gehad, kunt u via de link
aangeven welke voorlichting u wilt bezoeken.
De volgende scholen zijn vertegenwoordigd:
Terra Winsum, christelijke school voor VMBO, Praktijkonderwijs en het Groene Lyceum.
Dollard College locatie Woldendorp, daltonschool voor VMBO (alle leerwegen), onderbouw HAVO en
VWO.
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, school voor HAVO & VWO-VWO+.
Theda Mansholt College, school voor VMBO.
George Martens School, school voor Praktijkonderwijs.
Rutger Kopland School, school voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO, bovenbouw VMBO TL.

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- fluorgeld (fluorgeld vanaf groep 2).
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41RABO0313025398 t.n.v. Vrienden van
het Openbaar Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00 ouderbijdrage.

