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Onrust in het onderwijs
De vakbond van het openbaar onderwijs heeft na het mislukte overleg aan het begin van deze maand
een nieuwe staking uitgeroepen. Alle onderwijsgevenden worden opgeroepen om 30 en 31 januari
2020 het werk neer te leggen.
Op dit moment is niet bekend of de leerkrachten van onze school gehoor geven aan de oproep. We
zijn van plan om u uiterlijk in de nieuwsbrief van 19 december uitsluitsel te geven. U weet dus voor
de kerstvakantie of er gestaakt wordt of niet.

Belangrijke data:
23 december – 5 januari 2020 vakantie
30+31 januari waarschijnlijk wordt er gestaakt op deze dagen
03 februari
margedag. Kinderen zijn de hele dag vrij
17 – 21 februari voorjaarsvakantie
09 maart
margemiddag. Vanaf 12 uur zijn de kinderen vrij

Schoolcontactwerk
Mijn naam is Filiz Tunç. Ik ben schoolcontactwerker. Mijn
functie is dat ik als het ware een brug ben tussen ouders,
school en kinderopvang.
Ouders kunnen met allerlei vragen bij mij komen. Het kan gaan
over bijvoorbeeld:
- activiteiten op school
- vragen over opvoeding
- uitleg over informatie die u heeft gekregen van een leerkracht
of school.
School kan mij ook vragen stellen, bijvoorbeeld:
- wil je een voorlichting geven aan ouders of leerkrachten
- kun je lichte opvoedingsondersteuning organiseren voor een
groep ouders van peuters
- kun je aanwezig zijn bij een oudergesprek om b.v. te tolken

Als schoolcontactwerker heb ik ook contacten met b.v. het consultatiebureau, wijkverpleegkundigen
en andere organisaties in het Gezondheidscentrum. Ik ben aanwezig op de beide Kindcentra in
Appingedam. In Kindcentrum Olingertil, elke donderdagochtend van 8.15 - 11.30 uur.
Ik ga graag met u in gesprek!

De Rommelpiet is geweest
Wat schrokken de juffen en meesters
afgelopen maandagochtend toen ze
op school kwamen! Het was een
grote chaos in de klassen; de
Rommelpiet was geweest. Behalve in
de kleuterklassen. Daar was de
Sorteerpiet geweest. Alle stiften,
auto’s, blokjes, etc. waren netjes op
kleur gesorteerd op de tafels.
Gelukkig was de Schoenenpiet ook
langs geweest en zat er in elke
schoen een leuke verrassing!

Voorleeswedstrijd 29 november 2019
De zes klassenwinnaars voor de voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8 zijn bekend.
De ouders en andere familieleden van de ondergenoemde kinderen zijn van harte welkom bij de
schoolfinale. De desbetreffende ouders worden hiervan ook op de hoogte gebracht middels een
e-mail.
De klassenwinnaars gaan morgen van 10:00-11:00 uur de strijd met elkaar aan om schoolkampioen
voorlezen te worden van OBS Jan Ligthart Appingedam.
De namen van de klassenwinnaars zijn:
Maram Khalil (gr 8)
Ecrin Kaynak (gr 8)
Kato Hoorndijk (gr 7)
Jara Bos (gr 7)
Damian Boomgaarden (gr 7B)
Bente Oosterhuis (gr 7B)

Sinterklaas op school
Op woensdag 4 december komt Sinterklaas met zijn Pieten aan op
de Olingertil.
De groepen 1-2 mogen net als anders vanaf 08.00 uur naar binnen. Ze houden
hun jassen aan. Om 8.15 uur gaat de bel en gaan alle groepen eerst naar hun
eigen klas. Ze houden hun jassen aan. Om 8.20 uur gaan we weer naar buiten
om de Sint te verwelkomen.
Wij verwachten de Sint rond 08.30 uur op school. De kinderen staan met hun
eigen groep en leerkracht op het plein. Alle kinderen mogen verkleed naar
school komen als Piet of Sint.
Ouders die de aankomst van Sint willen meemaken zijn van harte welkom.
Op 5 december bezoekt Sinterklaas de groepen van de Jan Ligthart en op 4 december bezoekt Sint
de kinderen van de Citer. De kinderen van de bovenbouw hebben een surprise gemaakt voor een
ander kind. Ze kunnen op 5 december de surprise vanaf acht uur in de klas brengen.
In het ouderportaal kunt u de laatste informatie omtrent het bezoek van de Sint aan de Olingertil
lezen.

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

Vuurwerk
Wij krijgen klachten van ouders dat kinderen van onze school met vuurwerk
lopen en dit gooien naar anderen. Wilt u er op letten dat uw kind niet met
vuurwerk loopt. Vuurwerk mee naar school is vanzelfsprekend helemaal niet
toegestaan.

Nieuws vanuit het corsoteam
Dit jaar zijn wij gestart met een nieuw corsoteam en willen ons graag aan u voorstellen. Het
corsoteam bestaat nu uit:
- Patricia Frau (moeder van Angelina 1c en Phylicia 6a)
- Kim Lutmers (moeder van Dantae 4a)
- Karin Gast (moeder van Lars 5a)
- Annika Buissink (moeder van Elin 3a)
Wij zijn vol enthousiasme begonnen en hebben ondertussen de tekening van de corsowagen al klaar.
We zijn dan nu ook gestart met het maken van de roosjes.
Dit alles kunnen wij echter niet alleen en hopen dan ook op jullie hulp. Vanaf dinsdag 3 december
zitten wij iedere dinsdag van 08.30 tot 11.30 in de centrale hal. Heb je zin om mee te helpen, kom
gerust gezellig langs.
Ook worden vanaf dinsdag de corsobakken (bij de kleuteringang) weer gevuld. Dus kun je niet bij
ons aanschuiven maar wil je ons wel helpen, neem dan gerust de zakken mee om thuis te pluizen.
Tevens zijn wij nog op zoek naar handige ouders die ons willen helpen om de kar op te bouwen. Lijkt
je dit leuk? Spreek ons dan even aan of stuur een berichtje naar papiercorsojanligthart@gmail.com

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- fluorgeld (vanaf groep 2).
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313025398
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.

