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EXTRA VRIJE DAG
Alle kinderen zijn vrijdag 13 september vrij! Het personeel van obs Jan Ligthart heeft een teamdag.

Informatieavond 4 september
De komende twee schooljaren biedt de gemeente Appingedam een kunst en cultuurprogramma aan
met diverse activiteiten waar kinderen hun emoties kunnen weergeven/uiten. Het programma wordt
aangeboden om de hinder die kinderen ervaren vanwege de aardbevingsproblematiek te
verminderen. Op 4 september wordt u geïnformeerd over de wijze waarop verschillende leuke lessen
aan kinderen worden aangeboden.

Even voorstellen….
Mijn naam is Marjanke Schiphof, leerkracht van groep 7a op woensdag.
Daarnaast werk ik nog op obs Garmerwolde in groep 5/6 op donderdag en
vrijdag. Vanaf begin 2012 werk ik in het basisonderwijs. Na het voltooien van
de verkorte Pabo ben ik begonnen als invalleerkracht voor verschillende
schoolbesturen door de hele provincie Groningen en heb daarna enkele jaren
een eigen groep gehad. Vóór 2012 heb ik ongeveer 30 jaar gewerkt in
verschillende secretariële functies bij diverse werkgevers (Justitie,
Gehandicaptenzorg en een Woningcorporatie).
Lesgeven vind ik een prachtig en veelzijdig vak. Als leerkracht kijk je samen
met het kind naar zijn/haar onderwijsbehoeften, mogelijkheden en talenten. Je
begeleidt elk kind bij hun eigen leerproces door bijvoorbeeld samen leerdoelen te stellen, het kind te
leren eigen keuzes te maken, te leren samenwerken en verantwoordelijk te zijn voor het eigen werk.
Wat ik ook belangrijk vind om aan het kind mee te geven is dat hij/zij voor zichzelf aan het leren is en
niet voor juf. Mijn favoriete vakken zijn rekenen, spelling, taal en natuur.
Naast het lesgeven vind ik het ook leuk mezelf te blijven ontwikkelen. Inmiddels ben ik gecertificeerd
kindercoach, trainer “Ik leer leren” en trainer “Rots en Water”. In mijn vrije tijd mag ik graag in de
tuin werken, naar concerten/theater/film gaan of een boek lezen. Ik kijk er naar uit om deze week weer
te starten!

Rapporten inleveren
Graag de rapporten inleveren bij de eigen leerkracht.

Broodtrommels
Zou u erom willen denken, wanneer u de broodtrommel van school niet meer gebruikt, maar een
andere, u wel hetzelfde formaat aanhoudt. Anders kunnen de broodtrommels niet goed worden
gestapeld in de hiervoor bestemde kratten.

Nieuwjaarsreceptie
Inmiddels is het een Olingertil traditie dat er bij de start van het schooljaar een nieuwjaarsreceptie
wordt gehouden. Afgelopen maandag waren er ongeveer 50 ouders die van de gelegenheid gebruik
hebben gemaakt. Ieder kreeg een glas drinken en er werd een tweetal toespraken gehouden door de
directie van de school.

Gastles
Vandaag en morgen is de heer Michel Roon van het Groninger Landschap in onze school. Hij vertelt
iets over vogels en over natuurbehoud. Hij komt iets vertellen in de groepen drie tot en met acht.

Uitgaan van de kleuters
Om twee uur lopen de leerlingen van de onderbouw samen met hun leerkracht
naar buiten. Wilt u als ouder niet pal voor de deur gaan staan, omdat er dan te
weinig overzicht is voor de leerkracht. Om twee uur moeten er ongeveer zeventig
kleuters naar buiten, indien u te dicht bij de uitgang staat, blokkeert u de
doorstroom. Indien u achter de denkbeeldige lijn ‘hoek peuterspeelzaal en
kantoor juf Andrea’ blijft, is het goed en behouden wij het overzicht. Dank u wel
alvast.

Ouders die willen helpen met fluorspoelen
Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen met het fluorspoelen. Elke maandagochtend wordt er
fluor gespoeld. Klaarzetten en rondbrengen is van 8.15 uur tot ongeveer 9.00 uur. Aanmelden kan via
jla@marenland.org

Ouders die willen helpen met het controleren op hoofdluis.
Iedere maandag na de vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd. Mede
hierdoor is het aantal kinderen dat hoofdluis heeft enorm teruggedrongen. Het
team bestaat nu uit vier personen. Het zou fijn zijn als u zich aanmeldt om ook
mee te helpen. Aanmelden kan via jla@marenland.org

Ouders die willen meehelpen in de bibliotheek
Wij zijn op zoek naar ouders die willen meehelpen in de bibliotheek. De bibliotheek van de school
loopt prima. Voor de maandagmorgen zoeken we nog een nieuwe ouder die boeken uit wil lenen en
in wil nemen tussen 08.15 en 09.30 uur. Als u niet iedere week kunt maar bijvoorbeeld wel om de
week kunt is dat ook al fijn. Aanmelden kan via jla@marenland.org

Wereldkampioenschappen fietscross
Sem van Dijken uit groep 3 heeft meegedaan aan de wereldkampioenschappen fietscross voor jongens in de leeftijd van 5-6 jaar. De
de wedstrijden zijn gehouden in de plaats Zolder, dat ligt in België. Sem
wist vanuit een groep van 50 kinderen vanuit de gehele wereld uiteindelijk door
te dringen naar de finalewedstrijd. Hij werd toen zevende. Dat heeft hij dus
supergoed gedaan. Van harte gefeliciteerd Sem!

Schoolfotograaf
Donderdag en vrijdag 4 en 5 september komt de schoolfotograaf. Hij maakt van
iedere groep een foto en ook van ieder individueel kind. Broertjes en zusje
foto’s worden vrijdag gemaakt. Indien u een foto met broertje of zusje wilt die
niet op onze school zit kan dat ook op vrijdag. U komt dan tussen 9 en 11 uur
op school. Let op; er worden alleen foto’s van kinderen gemaakt. Dus
gezinsfoto’s kunnen niet. U bent niet verplicht de foto’s af te nemen. Het duurt
ongeveer zes weken voordat alles afgedrukt is.

Bereikbaarheidsformulieren
Op deze formulieren staan de contactgegevens van uw kind. Het is belangrijk dat wij over de juiste
gegevens beschikken. Dit formulier is afgelopen maandag aan de leerlingen meegegeven. Wilt u het
in de eerste schoolweek ondertekend weer mee teruggeven? Ook als er niets is veranderd weer mee
geven. Wij weten dan dat we geen informatie gemist hebben. Inleveren van het
bereikbaarheidsformulier bij de eigen leerkracht.

Parkeren
Bij de Olingertil is weinig parkeerruimte, wilt u daarom de beschikbare ruimte zo
kort mogelijk gebruiken. Parkeren op het terrein van de tandarts mag niet. Ook niet
‘voor heel even’. Fijn als u alleen gebruik maakt van de openbare parkeerruimte.

Corso
14 September is Damsterdag. De papiercorso is een van de belangrijkste onderdelen van deze dag.
Onze school doet weer mee met een schitterende wagen waar kinderen uit groep twee, die zijn
opgegeven, op mogen zitten. Daarnaast zijn er weer verschillende loopgroepen. U hoort de volgende
week via de info waar uw kind verwacht wordt.

Uitnodiging zakelijke ouderavond
Aan alle ouders en verzorgers,
De ouderraad organiseert in samenwerking met de medezeggenschapsraad
en het team een jaarvergadering.
Graag nodigen wij u uit op donderdag 19 september 2019, om 19.00 uur in OBS Jan Ligthart te
Appingedam.
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.
We zien u graag op donderdag 19 september.
De ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team.

Leren typen?
Kinderen maken steeds eerder gebruik van tablets, computers en
smartphones. Blind typen speelt op steeds jongere leeftijd een
belangrijke rol. Zie voor meer informatie de bijgevoegde bijlage.

Open lesweek creatieve les/cursus van het IVAK
Via het IVAK wordt in de week van 16 t/m 22 september de Open Lesweek
georganiseerd in de hele DAL-regio. Zie voor meer informatie de bijgevoegde
bijlage.

Vakanties en margedagen voor het schooljaar 2019 - 2020

Vakantie
2019-2020

Periode

Margedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Margedag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Pinkstervakantie
Margedag
Zomervakantie

13 september
21-25 oktober
23 december – 03 januari
03 februari
17 – 21 februari
10 april
13 april
27 april – 08 mei
21 + 22 mei
01 + 02 juni
17 juni
06 juli – 14 augustus

