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Wandelen voor water
Op woensdag 18 maart gaan de groepen 6/7, 7 en 8 Wandelen voor Water. Dinsdag 3 maart hebben
ze een gastles gehad over het belang van en het gebrek aan schoon drinkwater. Donderdag 5 maart
hebben alle leerlingen een sponsorformulier meegekregen. Het is de bedoeling dat ze zich laten
sponsoren om geld op te halen voor schoon drinkwater wereldwijd. Op www.wandelenvoorwater.nl
is meer informatie over de actie te vinden. Uiterlijk vrijdag 13 maart moeten de formulieren en het
opgehaalde contante geld ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht.
Ouderhulp wandelen voor water
Wij zijn nog op zoek naar 5 of 6 ouders die met ons mee willen fietsen en wandelen.
Op dit moment hebben we nog geen aanmeldingen. Opgave kan bij juf Esther middels
een briefje of een mailtje naar: esthersmits@marenland.org

Nationale Boomfeestdag wordt verplaatst
Samen met de gemeente Appingedam zou groep 6 dit jaar meedoen met de Nationale Boomfeestdag
op woensdag 18 maart. Op Landgoed Ekenstein gaan de leerlingen 12 bomen planten samen met de
wethouder en buitendienstmedewerkers. Maar helaas is het te nat in Ekenstein, vandaar dat de
Boomfeestdag verplaatst wordt naar woensdag 8 april.

Zwerfvuilactie
Op vrijdag 20 maart doen wij mee met de zwerfvuilactie samen met de gemeente
Appingedam. Om 8.30 uur wordt de actie geopend door de wethouder bij ons op het
schoolplein. Samen met de wethouder wordt het plein schoongemaakt met groep 4/5
van de Jan Ligthart en groep 2 van de Citer. Deze ochtend doet groep 8 mee met
Levend Kolonisten en groep 4/5 krijgt een gastles over recyclen. Helaas konden niet
alle activiteiten plaatsvinden op deze ochtend. Vandaar dat de vuilniswagen op
woensdag 8 april langskomt voor groep 1/2A en de groepen 4 en 4/5 krijgen op 27
maart een gastles over ‘plastic soep’.

Juffendag groep 1 en 2
Vrijdag 20 maart is het juffendag! De hele ochtend is het feest in de kleutergroepen.
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen!
De leerkrachten zorgen voor eten en drinken. De kinderen hoeven niets mee te nemen.

Project ‘de bakker’ groepen 3
In beide groepen 3 zijn de leerlingen begonnen met werken rond het thema "de bakker". De kinderen
zijn erg enthousiast en hebben al leuke dingen gedaan en mooie baksels en bouwsels gemaakt.

Afgelopen maandag zijn de groepen 3 naar de Albert Heijn geweest om een kijkje te nemen in de
bakkerij van de winkel. Dat vonden ze wel erg interessant! Aan het eind kregen ze allemaal een stuk
zelf gesneden stokbrood mee.

De schoolreizen
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s.
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 4/5,5 & 6
Groep 6/7 & 7
Groep 8

Sanjesfertier
Aqua Zoo
Drouwenerzand
Schloss Dankern
Kamp

25 mei
23 juni
24 juni
18 juni
3 juni t/m 5 juni

€26,€26,€26,€26,€75,-

U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag te betalen vóór 1 mei 2020 op onderstaand rekeningnummer:
NL87 RABO 0308 5200 84 t.n.v. stichting vrienden van het openbaar onderwijs Appingedam.
Vermeldt u ook voor welke leerling betaald wordt en in welke groep de leerling zit.
Let op: Dit is een ander rekeningnummer dan die van de ouderbijdrage en het fluorgeld!

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- fluorgeld (vanaf groep 2).
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 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.

Straatvoetbaltoernooi
Op woensdag 27 mei en vrijdag 29 mei 2020 organiseren we in Appingedam weer het 4x4
straatvoetbal toernooi. De voorrondes zullen plaatsvinden op woensdag 27 mei op het Kerkplein bij
de Nicolaikerk te Appingedam. De finales op vrijdag 29 mei zullen gespeeld worden eveneens op het
Kerkplein.
Binnenkort zullen de aanmeldingsformulieren worden uitgedeeld op de scholen.
Opgave kan ook via jan_medema@hotmail.com
Namens de organisatie alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
Gerard Zeeman
Jan Medema

Kinderdisco in kindcentrum OPwierde

Houd Appingedam Schoon: Zaterdag 21 maart
Houd Nederland Schoon! Samen maken we op 21 maart 2020 de
schepping een beetje schoner en hopelijk omstanders bewuster
van het feit dat het jammer is dat deze actie nodig is!

Helpt u een (grijp)handje mee?
Om 9.30 uur starten we bij de Franse School (kerkplein
Appingedam) met een kop koffie/thee of limonade. Om 10.00 uur
maken we de groepsindeling bekend en wijzen we de
schoonmaaklocaties toe. We delen dan ook opruimmiddelen uit
die de gemeente Appingedam voor deze actie ter beschikking
heeft gesteld.
De schoonmaakactie duurt tot ca. 12.00 uur.
Om voldoende opruimmiddelen te hebben, willen we u vragen om
u aan te melden vóór maandag 16 maart via:
groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl of 0620583398.

Alvast bedankt en graag tot zaterdag 21 maart!
De navolging van deze landelijke actie is een initiatief van de
protestantse gemeente Appingedam (werkgroep Groene
Nicolaïkerk) en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt Appingedam.
De Protestantse gemeente Tjamsweer en de Damster scholen
ondersteunen dit initiatief door het verspreiden van deze oproep,
het kan dus zijn dat u vaker wordt of bent benaderd om mee te
doen aan deze actie.

