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ER WORDT GESTAAKT OP DE JAN LIGTHART OP 30 EN 31 JANUARI 2020
De leerkrachten van onze school staken op 30 en 31 januari.
De vakbonden roepen de leerkrachten op om te gaan staken op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari.
Het was een lastige afweging maar we hebben besloten aan de stakingsoproep gehoor te geven. De
werkdruk is nog steeds te hoog. De middelen om het werk beter behapbaar te maken die beschikbaar
zijn gesteld, zijn nog steeds niet structureel toegezegd. Daarnaast zijn de middelen ontoereikend. De
loonkloof tussen het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs is nog steeds te groot. Omdat we
de druk op de ketel willen houden is er besloten om aan de stakingsoproep gehoor te geven. Wellicht
ontstaat er voor u een lastige situatie omdat er opvang geregeld moet worden, dat vinden we spijtig.
Bij Kids2B is een geen extra opvangmogelijkheid.

Belangrijke data:
30+31 januari 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

Jan Ligthart op de televisie in het NPO programma ‘Klokhuis’
Het vorige schooljaar zijn er tv opnames gemaakt in onze school. Met name de leerlingen die toen in
groep acht zaten hebben daaraan meegewerkt. De Klokhuisaflevering '4244 Aardbevingen in
Groningen; Aardbeving, deel 1 waaraan wij hebben meegewerkt wordt uitgezonden op dinsdag 21
januari . De uitzending wordt de komende jaren één of twee keer herhaald.
Het Klokhuis is elke werkdag te zien op NPO3, van 18:40-18:55 uur. De uitzending is terug te kijken via
hetklokhuis.nl en NPO start. Delen van de uitzending zijn ook terug te vinden op de NPO socialmediakanalen.

Media Smart avond
Internet is een geweldig medium. We gebruiken en kennen het
allemaal. Dagelijks gebruik is normaal en zal in intensiteit
toenemen. Toch is internetgebruik niet altijd veilig. Hoe bewaak je
als ouders de veiligheid voor je kind? Hoe zorg je ervoor dat je
kind niet met de gevaren die er ook bestaan in aanraking komt?
Soms heb je als ouder niet in de gaten wat je kind doet. Soms wil
je kind absoluut niet dat het gecontroleerd wordt. Moet je een
zestienjarige ook nog controleren? Allemaal situaties waar advies
over gegeven wordt op 28 januari. U bent van harte welkom. Fijn
als u zich vooraf aanmeldt via jla@marenland.org
Het is een avond voor de Olingertil. Dus ook ouders van De Citer en Kids2B zijn uitgenodigd.

NSA
In de Olingertil starten weer een aantal prachtige uitdagende naschoolse activiteiten. Uw kind heeft
een opgavestrook mee naar huis gekregen. Indien uw kind aan één van de activiteiten mee wil doen
dan moet deze strook weer ingeleverd worden bij de leerkracht. U kunt zich ook aanmelden via de
website. Op deze site staat ook nog eens vermeld welke sportieve en leuke activiteiten er aangeboden
worden en wanneer ze zijn. https://ivak.net/nsa-appingedam
Aanmelden kan nog t/m a.s. maandag!

Nieuwe lunchbox en/of beker bestellen
A.s. maandag worden er nieuwe lunchboxen en/of bekers besteld. Mocht u een lunchbox
en/of beker willen bestellen, dan graag morgen even laten weten bij de leerkracht. Of per
e-mail: jla@marenland.org
De lunchboxen en bekers kosten €8,00 per stuk, (€16,00 per set). Graag
vooraf bij de leerkracht betalen. De lunchboxen en bekers worden pas
meegegeven als hiervoor betaald is. Nieuwe leerlingen krijgen een
lunchbox en beker van de school.

Corso nieuws
De corso ouders zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe kar. Er is een mooi
ontwerp gemaakt voor de kar, de ontwerpen van de pakken zijn zo goed als klaar. Dus dat is goed
nieuws! Alleen zijn ze nu met spoed op zoek naar ouders die willen helpen met het pluizen van de
roosjes. In de bakken bij de uitgangen liggen zakken met velletjes crêpepapier. U kunt hier een zak
meenemen om thuis te pluizen. Ook kan de zak hier weer worden ingeleverd.

Meer corso nieuws
Als u liever een keer op school helpt, kan dat ook. De corso ouders zijn een aantal ochtenden in de
week op school bezig met pluizen. Alle hulp is welkom!
Als u uw kind(eren) nog niet heeft opgegeven voor de corso, maar zij wel graag mee willen doen, dan
kan dit nog tot 29 januari. Op de deur van de klaslokalen hangt een namenlijst. Met een kruisje kunt u
aangeven wanneer uw kind meeloopt.

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.

