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Vacature
Door de pensionering van juf Agnita en juf Greet ontstaat er
vacature binnen onze school. Er zijn een aantal
sollicitatiegesprekken gevoerd voor de vacature van groep 4.
Deze gesprekken zijn gevoerd door juf Nanda, Michel Rosema
(MR-lid) en juf Andrea.
Juf Simona Helmus kwam het beste naar voren tijdens deze
gesprekken. Zij begint maandag 3 februari. Tot aan die tijd zal juf
Andrea samen met juf Nanda lesgeven aan de groep.
Juf Mirte gaat de lesgevende taken overnemen van juf Agnita. Juf
Mirte begint niet direct na de kerstvakantie, omdat zij nog drie
weken zwangerschapsverlof heeft. Zij zal woensdag 29 januari
starten. De drie weken na de kerstvakantie zullen met inval
worden opgelost.

Bezoek uit Aurich mee naar de kerstboom
van Appingedam
Afgelopen maandag waren er 15 kinderen uit
Aurich op bezoek in onze school. Ze volgden
de lessen in de groepen 6/7 en 7. Nadat er
gezamenlijk was gegeten, gingen we naar de
grote boom van Appingedam. De versierselen
die onze school gemaakt heeft (grote foto
hieronder) zijn aangeboden aan de wethouder
mevrouw Usmany. Ook de Duitse leerlingen
hebben versieringen aangeboden (kleine foto
hieronder). Na afloop kregen alle kinderen een
pakje drinken en een oliebol. Het was een hele
gezellige dag. U kunt de versieringen
bewonderen in de boom van Appingedam.

Ouderwerkgroep HBG
Gisteren was de ouderbijeenkomst voor de HBG kinderen. Ouders hebben ervaren welke opdrachten
hun kinderen moeten maken. Niet alle genodigde ouders waren aanwezig, dat was wel jammer. De
ouders die er wel waren vonden het erg leuk en begrepen nu beter wat er aangeboden wordt door
school.

Kerstbomen op de deur voor het diner
Op maandag 9 december komen de kerstbomen op de deuren van de lokalen te hangen. Het is
traditie dat ouders de gerechten voor de kinderen maken. De kleur van de ballen geeft aan om wat
voor soort gerecht het gaat; een voor-, hoofd- of nagerecht. Ook staat erop voor hoeveel personen
het gerecht moet worden gemaakt. Soms wordt er door ouders veel meer gemaakt als wat wordt
gevraagd, Dat is jammer, want vaak blijft dit lekkere eten dan onaangeroerd.
U kunt de gemaakte kosten niet declareren.

Kerstprogramma knutselochtend : Donderdag 19 december
Op 19 december is er een knutselochtend.
Voor de knutselochtend hebben we nog een aantal ouders nodig die ons willen
helpen. Graag opgeven bij de eigen leerkracht.
Wilt u uw kind donderdagochtend 19 december het volgende meegeven?
-voor het kerststukje: een bakje met natte oase, groen en versieringen/kaars
meenemen in tas voorzien van naam.
-voor het kerstdiner: een bord, een soepkom, beker, bestek in een tas
voorzien van naam.
Lege schone glazen potjes graag inleveren bij de leerkracht. Deze potjes
gebruiken we om er waxine- lichtjes in te laten branden ‘s avonds.

Vrije middag
Alle kinderen zijn 19 december om 12.00 uur vrij en worden om 17.15 uur weer op school verwacht.
Vanaf 17.00 uur mag het eten worden gebracht. Wilt u het eten NIET EERDER brengen.

Kerstdiner en afscheid juf Greet en juf Agnita
Ons jaarlijks kerstdiner is op donderdag 19
december. Alle leerlingen kunnen vanaf 17.15 uur
aanschuiven aan het kerstdiner. Vanaf 18.00 is er voor
de ouders een drankje en een hapje in de centrale hal
van de school.
Vanaf 18.30 verzamelen we allemaal in de centrale hal. Daar nemen we afscheid van
juf Greet en juf Agnita samen met alle kinderen en ouders. Rond 19.15 uur is het
afgelopen en kunt u met uw kind(eren) naar huis.

Ouderraad
Heeft u al gezien hoe snel de ouderraad de school van Sinterklaas naar Kerstsfeer omgetoverd
heeft? Chapeau ouderraad. Dankjewel!!

Verkeer en parkeren
De verkeerssituatie bij school blijft lastig. Er is te weinig parkeerruimte en door het vele verkeer is
het erg druk bij start en einde van de school. Wilt u er om denken dat de parkeerstrook vóór de
school een ‘Kiss and ride’ strook is. U mag hier dus alleen maar heel kort stilstaan. Alleen om
iemand in of uit te laten stappen. Als ieder zich meer aan deze regel houdt wordt de situatie
overzichtelijker en veiliger.

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

Gevonden voorwerpen
Deze week liggen alle gevonden voorwerpen op het podium. Alles wat er vrijdag na
12.00 uur nog ligt, gaat naar de Humanitasbak.

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

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.

