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Musical groep 8B 
Ook Groep 8B heeft vorige week de afscheidsmusical ‘De DJ draait door’ 
gespeeld voor ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Ook deze 
leerlingen hebben het heel goed gedaan!  
Bedankt voor de mooie voorstelling! 

 
 
 

 

Infobulletin 
Het infobulletin wordt elke week via de mail verspreid en op de website gezet. Volgend schooljaar 
blijft u het infobulletin op de mail krijgen, maar deze komt niet meer op de site te staan. Vanaf 
volgend schooljaar komt het infobulletin op het Ouderportaal te staan.  
 

Zelftesten 
Met het oog op de landelijk toenemende coronacijfers hebben we besloten om alle leerlingen van de 
groepen 1 t/m 7 twee corona zelftesten mee naar huis te geven. Uiteraard is de keuze aan u om uw 
kind te testen voor aanvang van het nieuwe schooljaar. 
 

Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR) 
Wat is het ook alweer? De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan 
waarin ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.  
Onze MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten.  
De MR heeft inspraak in het onderwijs en wordt door de directie betrokken bij het schoolbeleid. 
Tijdens de vergaderingen het afgelopen schooljaar hebben we met name gesproken over de op 
handen zijnde verhuizing en de versterking van ons schoolgebouw, beleid van de school op het 
gebied van pesten en sociale veiligheid van kinderen, verlaging van de werkdruk van de 
leerkrachten, het schoolplan, waarin staat hoe de kwaliteit van het onderwijs bij de Jan Ligthart 
gewaarborgd blijft en over de inzet van de leerkrachten in het komende nieuwe schooljaar.  
Over met name deze onderwerpen hebben wij veelvuldig meegepraat en gebruik gemaakt van onze 
rechten als MR. 
In de MR van de Jan Ligthart vertegenwoordigt de lerarengeleding de leerkrachten.  
De oudergeleding vertegenwoordigt u als ouders/verzorgers.  
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bulletin 
Donderdag 

14 juli 2022 

Kalender 

 

e-mail: jla@marenland.org 
website: www.jan-ligthart.nl 
               www.olingertil.nl 

 



   
 

   
 

 

Wanneer u een vraag of een probleem heeft over of met het beleid van de school, of iets wilt 
voorleggen, neemt u dan contact met ons op via mr-jla@marenland.org. Ook wanneer u als ouder in 
het nieuwe schooljaar een vergadering wilt bijwonen, dan kan dat!  
In de wekelijkse nieuwsbrief staat wanneer de vergaderingen plaatsvinden. Meldt u zich dan wel even 
aan via bovenvermeld e-mailadres. 
 
Wij wensen u een fijne zomer! 
 

Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen en kleding liggen tot en met donderdag 14 juli in de centrale hal. Kom 
gerust even kijken of er nog iets van u bij zit. Daarna wordt het verzameld en naar de Humanitasbak 
gebracht. 

 
Zomervakantie 
Namens alle collega’s van obs Jan Ligthart wens ik u een heel fijne zomervakantie toe!  
Op maandag 29 augustus en dinsdag 30 augustus is de school nog dicht in verband met de 
verhuizing. Woensdag 31 augustus start voor alle leerlingen het schooljaar 2022-2023!  
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