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Ophalen van kleuters.
Na schooltijd komen er drie kleutergroepen naar buiten. Om overzicht te houden of ieder kind
opgehaald wordt en met de goede ouder mee gaat is er ruimte nodig. Ondanks herhaaldelijk verzoek
om niet te dicht op de deur te gaan staan blijft de ruimte te beperkt voor de leerkrachten om goed
overzicht te hebben.
Er komt nu een streep vanaf de hoek van de peuterspeelzaal naar het kantoor van juf Andrea. Het
verzoek is om achter de lijn te blijven. U helpt ons enorm door zich aan deze afspraak te houden. Wilt
u elkaar er ook (vriendelijk) op wijzen?

Honden op het plein zijn niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om met een hond op het schoolplein te lopen. Wij willen dit
niet, omdat sommige kinderen er bang voor zijn. Ook maken kinderen
onverwachte bewegingen waar honden van kunnen schrikken en gevaarlijk
kunnen reageren. Wilt u indien u een hond meeneemt naar school buiten het
schoolterrein blijven wachten? U kunt met uw kind afspreken waar u staat. U
hoeft geen angst te hebben dat uw kind u niet vindt. Het is nog nooit gebeurd dat
een kind zijn / haar ouder niet kon vinden. Het is al vaak gebeurd dat een hele
lieve hond, die nooit iets doet, toch vanwege een schrikreactie een kind bijt. Dit willen wij net als u
voorkomen.

Aardbevingsherstelwerkzaamheden
In de krant heeft u kunnen lezen dat de herstelwerkzaamheden aan onze school worden
opgeschoven. Het tijdpad van verhuizing wordt niet gehaald doordat de aanbesteding is mislukt. De
verhuizing vindt in ieder geval dit schooljaar niet plaats. De verwachting is dat de verhuizing een half
jaar opschuift en nu vlak voor de zomervakantie van 2021 plaats vindt. Een half jaar later komen we
dan weer terug in de dan versterkte Olingertil. Zodra er meer bekend is hoort u dat van ons.

Uitwisseling met Aurich
Leerlingen van groep 6/7 en 7 van onze school gaan 28 oktober naar de Lambertischool in Aurich. De
leerlingen krijgen deze week informatie mee over de uitwisseling en over de reisdocumenten die
nodig zijn.

Corso 2019
De papiercorso is weer achter de rug. Ouders van onze school hadden een schitterende wagen
gemaakt en bij de corsowagen liepen ruim honderd kinderen mee in loopgroepen. Dit jaar vielen we
niet ruim in de prijzen maar we hebben wel een geweldige dag gehad. Een paar prijzen waren er wel
en daar zijn we dan ook trots op. Iedereen die aan de corso heeft meegeholpen wordt hartelijk
bedankt.
Lieke Boon en Elin Buissink hebben de 1e prijs gewonnen met hun mooie versierde fietsen!

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!

Informatieavond groep 8
Vanavond 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.

Zakelijke Ouderavond
Vanavond 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.
Aansluitend is er voor ouders van groep 8 voorlichting over het traject naar het voortgezet onderwijs.
Deze voorlichting start om 19.45 uur.

Beheerder gezocht
Mevrouw Jolanda Smit is beheerder van de beide schoolgebouwen in Appingedam. Zij stopt met
haar taak en we zoeken dus een nieuwe beheerder. De advertentie hiervoor heeft afgelopen zaterdag
in het Dagblad van het Noorden gestaan. U kunt informatie over de vacature vinden op
www.marenland.org Kent u iemand die geschikt is? Deze week kan er nog gesolliciteerd worden.

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. Dit ligt in het kantoor van juf Andrea / juf Mirjan.
We zien u graag op donderdag 19 september.
De ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team.

Project Kinderboekenweek
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:
astridfaber@marenland.org Bij voorbaat dank!
De afsluiting van de Kinderboekenweek is donderdag 17 oktober van 15.00 tot 16.00 uur.

