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Formatie 
De formatie is rond. Donderdag 17 juni wordt het formatieplan in de MR besproken. Als de MR 
akkoord is, krijgt u het leerkrachtrooster vrijdag 18 juni per mail.  
De groepsindeling volgt in de week erna. 

 
Aanmelden 4-jarigen 
Voor ons overzicht is het handig om te weten wat we kunnen 
verwachten qua aanwas gedurende het komende schooljaar.  
Wordt uw kind bijna 4 en komt hij of zij naar de Jan Ligthart, geef 
het dan even door via de mail: jla@marenland.org 
 

Oudergesprekken 
Maandag 14 juni wordt de gesprekkenplanner voor ouders van 
leerlingen van groep 1 tot en met 7 opengezet. De oudergesprekken van leerlingen in groep 8 zijn al 
geweest.  
U kunt zichzelf intekenen voor de oudergesprekken. De oudergesprekken zijn in de week van 
maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli.  De rapporten gaan mee naar huis op vrijdag 25 juni. 

 
Uitslapen groep 8 
Groep 8A heeft op woensdagavond 23 juni de musical om 19.30 uur. Zij mogen donderdag lekker 
uitslapen. Ze worden om 10.00 uur op school verwacht. 
Groep 7/8B heeft op donderdag 24 juni de musical. Deze groep heeft een middag- en 
avondvoorstelling. De middagvoorstelling begint om 15.30 uur en de avondvoorstelling start om 
19.30 uur. De leerlingen mogen vrijdagochtend uitslapen. Ze worden om 10.00 uur op school 
verwacht. 
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Rapporten 
Graag deze week de rapporten inleveren bij de leerkracht. 
 

Subsidie inhaalprogramma. 
De school krijgt extra geld om kinderen, die achterstanden hebben opgelopen tijdens de 
coronaperiode, na schooltijd te begeleiden. Deze kinderen gaan in de periode tussen de 
zomervakantie 2021 en kerstvakantie 2021 elke vrijdagmiddag tot 14:15 uur naar school. Er is ruimte 
voor een beperkt aantal kinderen aangezien 2 leerkrachten deze begeleiding gaan verzorgen. Juf 
Marjet zal de kinderen helpen met begrijpend lezen en juf Gwen zal met de kinderen aan de slag gaan 
met rekenen. 
Wij hebben als school ervoor gekozen om kinderen die volgend schooljaar in groep 4 t/m 8 zitten de 
mogelijkheid te geven zich hiervoor in te schrijven. Heeft u gemerkt dat uw kind tijdens de 
coronaperiode achterstanden heeft opgelopen op het gebied van begrijpend lezen en/of rekenen, 
geef uw kind dan op. Vervolgens gaan we kijken of uw kind in aanmerking komt voor de extra 
begeleiding. Als u vragen heeft over de invulling van deze vrijdagmiddag of wilt u uw kind hiervoor 
opgeven? Stuur dan een mail naar dit  mailadres: patriciavisscher@marenland.org. U krijgt voor de 
zomervakantie te horen of uw kind in aanmerking komt voor de extra begeleiding. 
Graag voor 16 juni aanmelden. 
 

Reminder tevredenheidsonderzoek 
In vergelijking met het vorige tevredenheidsonderzoek onder ouders is de respons nog erg laag. Als 
u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, zou u dit alsnog willen doen. U heeft nog tot en met 16 juni 
de tijd om de vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Via de volgende link komt u bij de vragenlijst: https://www.comparant.nl/OTPLK5m  
De toegangscode voor onze school is JLAx3253. 
Eerst komt u op een algemene introductiepagina. Daar kunt u de toegangscode opgeven.  Daarna 
klikt u met de muis op de knop [Start onderzoek] 

 
Margedag 
Maandag 21 juni is een margedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 

Ouderbijdrage 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar. 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar 
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep. 
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