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Babynieuws 
Op 11 juni is Thijs Bas geboren, zoon van juf Lysanne en Sander. Van harte 
gefeliciteerd! Nu lekker genieten met z’n drieën.   
 

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

 
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. 

 
Juffendag groep 3/4 
Woensdag 23 juni vieren de juffen van groep 3 en 4 hun verjaardagen. 
’s Ochtends is er een heuse vossenjacht en ’s middags hebben de kinderen 
een playback- en dansshow!! De kinderen krijgen van de juffen wat lekkers 
tussendoor. Wij verwachten dat iedereen voor de pauzemomenten eigen eten 
en drinken meeneemt. Alle kinderen mogen verkleed komen! 
 

Bereikbaarheid - wijzigingen 
Mochten er wijzigingen zijn in de gegevens die bij ons op school bekend zijn, zou u deze wijzigingen 
per mail willen doorgeven? Dan kunnen wij dit verwerken in ons systeem. U kunt dit doorgeven via 
jla@marenland.org  
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Reminder voor groep 8: 
Musical 
Woensdag 23 juni  
Musical groep 8a. De voorstelling begint om 19:30u. De zaal gaat om 19:00u open. Denkt u aan de 
coronamaatregelen? De kinderen moeten om 18.30u bij de ASWA zijn. 
 
Donderdag 24 juni 
Musical groep 7/8. De middagvoorstelling begint om 15:30u. De zaal gaat om 15:00u open. De 
kinderen moeten om 14:45u bij de ASWA zijn. 
De avondvoorstelling begint om 19:30u. De zaal gaat om 19:00u open.  
Tussen de avond- en middagvoorstelling blijven de kinderen in de ASWA. We eten daar gezamenlijk. 

 
Meesters- en juffendag + aansluitend alternatief kamp 
Dinsdag 6 t/m woensdag 7 juli organiseren we een alternatief schoolkamp. We starten de dag eerst 
met de meesters- en juffendag.  
Om 14:00u begint het alternatieve kamp. Het programma gaan we uiteraard nog niet delen, maar dat 
het leuk gaat worden staat vast. Binnenkort krijgen de leerlingen en ouders een mail met alle 
informatie die nodig is voor dit feest. 
 

Snoep Strooien 
Traditiegetrouw gaan de leerlingen van groep 8 snoep strooien aan het eind van het schooljaar. 
Dit jaar willen we dit doen op maandag 5 juli (in de middag). 
De leerlingen mogen alleen met verpakt snoep strooien! 

 
Viering laatste schooldag + uitzwaai- en afscheidsmoment 
Op donderdag 8 juli viert de hele school de laatste schooldag. Er worden verschillende activiteiten 
op school gehouden. Na deze viering worden de leerlingen van groep 8 uitgezwaaid door de andere 
groepen van de school. 
Helaas is het nog niet mogelijk om de leerlingen door de “boog” te laten lopen maar we hebben een 
ander leuk alternatief bedacht. Als u dit moment vast wilt leggen, kunt u rond 13:30u bij het hek gaan 
staan. De leerlingen van groep 8 zijn deze dag iets eerder vrij, zodat we de drukte op en rond het 
schoolplein een beetje kunnen verspreiden! 
 
· 9 juli - Vakantie! 

De leerlingen van groep 8 zijn deze dag vrij. De zomervakantie kan beginnen. 😊 

 

 
Sneak peek bij nieuwe ‘Digital Art Factory’ locatie in Appingedam  
Na de zomervakantie opent de Digital Art Factory (DAF) - een 
broedplaats voor jongeren die creatief aan de slag willen met techniek- 
officieel haar deur in Appingedam. Ben je nieuwsgierig wat je hier zoal 
kunt doen? Neem dan een kijkje tijdens de sneak peek op vrijdag 25 of 
dinsdag 29 juni van 14.00 – 17.00 uur. 
 
Sneak peek 
DAF is een plek waar jongeren samen komen om te experimenteren, te onderzoeken en te maken. 
Jongeren bepalen zelf waar ze meer van willen weten en waar ze mee aan de slag willen 
gaan. Tijdens de sneak peek op 25 en 29 juni kun je vrij inlopen tussen 14.00 en 17.00 uur. Daffers 
van andere locaties presenteren hun projecten zoals een augmented reality expositie en 3D 
kunstwerken. En natuurlijk kun je zelf aan de slag! Denk bijvoorbeeld aan een uitstapje in Virtual 
Reality, experimenteren met een green screen of knutselen aan een soundmachine.  
 
 
 
 
 
 
  



   
 

   
 

 

 

Locatie 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van de uiteindelijke DAF locatie op het terrein van 
de Eemsdelta Campus. Tot die tijd is DAF gehuisvest in de techniekvleugel 
van het Noorderpoort Collega aan de Opwierderweg 2, 9902 RC 
Appingedam.  
 
Meer informatie of aanmelden 
Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met DAF-

coach Dennis Molema: 06-55880041of dafappingedam@gmail.com. Of 

neem eens een kijkje op www.digitalartfactory.nl.  
 
 
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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