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

Even voorstellen…Rogier Keizer
Aangezien ik een nieuw gezicht ben op de Jan Ligthart, stel ik mij
graag aan jullie voor. Ik ben Rogier Keizer, 36 jaar en ik woon met mijn
vriendin en twee kinderen in Bedum. Vorig jaar ben ik begonnen aan de
verkorte Pabo en ik hoop deze over twee jaar afgerond te hebben. Op de
dinsdag loop ik stage in groep 5a bij juf Patricia. Ik heb de klas al leren
kennen en ik heb er erg veel zin in! De maandagen, donderdagen en
vrijdagen zal ik werkzaam zijn als Pedagogisch Medewerker.
In mijn vrije tijd speel ik volleybal, klus ik graag in ons huis en tuin en
geniet ik er erg van om met mijn gezin met de camper op pad te zijn.
Ik heb heel veel zin in het komende schooljaar en ik heb een erg goede
eerste indruk gekregen van de Jan Ligthart.
Mochten jullie nog vragen hebben of meer van mij willen weten, dan hoor
ik het graag.

Schoolfotograaf
Donderdag en vrijdag 4 en 5 september is de schoolfotograaf op school.
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.

Rapporten inleveren
Graag de rapporten inleveren bij de eigen leerkracht.

Voorlichting over het project ‘Mijn Thuis, Mijn Verhaal’.
Gisteravond was er een voorlichting over de lessen die
gegeven gaan worden door kunstenaars aan alle kinderen van
IKC de Olingertil. De lessen hebben tot doel om kinderen te
leren hun emoties te uiten. Ze krijgen hiervoor zeer
verschillende en erg leuke werkvormen aangeboden. Het
varieert van het voeren van een filosofisch gesprek, het
maken van een zandtafel en het maken van een vlog. De
kunstenaars die de projecten bedacht en ontwikkeld hebben
gaven de aanwezige ouders een presentatie van de diverse
werkvormen die de kinderen krijgen aangeboden.
Gistermiddag hebben alle leerkrachten van IKC de Olingertil een voorlichting gehad over dit
onderwerp. Het project wordt gefinancierd door diverse instanties en de gemeente Appingedam.
Aanleiding voor dit project is een onderzoek van de kinderombudsvrouw, Margrite Kalverboer waarin
geconstateerd werd dat er heel weinig bekend is van de invloed van de aardbevingsproblematiek op
de gedachten van kinderen. Door dit project wordt kinderen manieren aangeboden om emoties te
uiten. Het project duurt twee jaar.

Informatiemiddag voor alle ouders van groep 1-7
Dinsdag 10 september is de informatiemiddag voor de groepen 1 t/m 7. Alle ouders worden bij deze
uitgenodigd om te komen kijken in de groep van uw kind. U krijgt dan een rondleiding verzorgd door
de leerlingen. Ook zal de leerkracht belangrijke punten van het komende schooljaar aanstippen
Om 12.45 uur begint de middag centraal in de grote hal. Daarna volgen er twee rondes. De eerste
ronde is van 13.05-13.25 uur en de tweede ronde is van 13.30-13.50 uur.

Omgekeerde oudergesprekken
In de periode tot en met oktober wordt u uitgenodigd voor een gesprek over
uw kind. Het is het zogenaamde omkeergesprek. U vertelt of vraagt en de
leerkracht reageert.
U kunt in dit gesprek bijvoorbeeld aangeven wat u van de school verwacht;
of uw kind wel of niet graag naar school gaat; welk eindresultaat u ziet voor
uw kind.
Als leidraad voor het gesprek hebben wij een vragenlijst opgesteld. Deze
wordt morgen meegegeven. Wij vragen u de vragenlijst in te vullen en weer
in te leveren bij de leerkracht, zodat deze zich voor kan bereiden op het
gesprek. Wanneer het rooster voor de oudergesprekken in het ouderportaal klaar staat, krijgt u een
mail, zodat u zichzelf kunt inplannen.

Pilot pleinspelen, derde beweegmoment
De beide groepen 3 en groep 6/7 starten donderdag 19 september met
pleinspelen op de donderdagmiddag tussen 11.30 – 14.00 uur.
Door de spelen op het zeer gevarieerde schoolplein willen we een derde
beweegmoment creëren op school (naast de twee uur gym in de week). De
lessen worden verzorgd door student Melvin Bruggers van het Alfa College,
afdeling Sport & Bewegen. Meester Melvin wordt begeleid door juf Mirjam.
De groepsleerkracht is ook aanwezig bij de spelen.
We starten met bovenstaande groepen de pilot, op termijn gaan we dit evalueren
en eventueel verder uitbreiden.

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

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.
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.

Corso
Zaterdag 14 september is het alweer zover, Damsterdag 2019!
Middag optocht
De kinderen die meelopen in de middagoptocht moeten vanaf 13.00 uur aan de Wilhelminaweg
aanwezig zijn. De optocht start om 14.00 uur.
We eindigen op de Dijkhuizenweg bij het gebouw van gemeentewerken.
De prijsuitreiking vindt plaats in de Nicolaikerk om 17.00 uur.
Avond optocht
De kinderen die meelopen in de avondoptocht moeten om 19.30
uur op de Dijkhuizenweg bij gemeentewerken aanwezig zijn.
Optocht begint om 20.00 uur.
Kijkdag
Vergeet zondag 15 september niet de kijkdag vanaf 14.00 t/m
17.00 uur!
Kleding
Alle kinderen die op de kar komen moeten in zwarte kleding.
Kinderen die meelopen ook in het zwart.
Neem eventueel een regenponcho mee.
Voor vragen of voor meer info kan je mailen naar corsojanlighthart@gmail

De Jonge onderzoekers
Maandag 2 september zijn de activiteiten van De Jonge Onderzoekers
Eemsdelta weer van start gegaan. Het programma bestaat uit een cursus
robotica en programmeren op maandagavond en een cursus hout en
elektronica op donderdagmiddag. De activiteiten zijn geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar. Via onderstaande link is meer informatie
beschikbaar en kunnen kinderen opgegeven worden om mee te doen.
https://www.djog.nl

Sportmix Olingertil

