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Leerpleinfeest/meesters- en juffendag
Nog twee weken en dan is het zomervakantie. Samen met
de kinderen en de juffen en meesters sluiten we het jaar
altijd af met een gezellige Laatste Schooldagfeest. Dit jaar
wordt de laatste schooldag iets anders gevierd dan anders.
Niet met alle kinderen tegelijk, maar een feest per leerplein.
Dinsdag 30 juni heeft groep 1 en 2 hun leerpleinfeest/
juffendag. De kinderen hoeven deze dag geen eten en
drinken mee naar school. Tussen de middag krijgen zij een broodje met snack en drinken van de
ouderraad. De groepen 3/4, 4/5 en 5 en 6/7/8 hebben dit op donderdag 2 juli. Ook krijgen zij tussen de
middag een broodje met een snack en drinken. Alle kinderen zijn deze dag, net als anders, om
14.00 uur vrij.

KIES ( Kinderen in echtscheidingssituaties)
In het volgende schooljaar zal er een KIES-training plaatsvinden op de Jan Ligthart.
Omdat wij steeds meer te maken krijgen met kinderen van gescheiden ouders en zien
dat dit best moeilijk kan zijn voor kinderen, vinden wij het erg fijn dat wij dit nu op
school kunnen aanbieden.
Het is de bedoeling dat de training deels onder schooltijd en deels na schooltijd zal
plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt er rond 13.30 uur begonnen. In de bijlages kunt u
lezen wat de KIES- training precies inhoudt.
Aanmelden mag bij de leerkracht of bij Mirjan Hiemstra ( intern begeleider). Graag voor de
zomervakantie.

Enquête Veilige schoolomgeving
Vanuit Veilig Verkeer Nederland is er een Veilige
schoolomgeving enquête uitgezet.
Hieronder vindt u de link naar de ouder- en kinderenquête:
https://nl.surveymonkey.com/r/JanligthartVSO
Wij waarderen het als u de enquête in wilt vullen.

Rapporten
Graag alle rapporten inleveren bij de eigen leerkracht.

Muziekinstrumenten groep 5
Graag alle muziekinstrumenten op school inleveren voor de zomervakantie.

Naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten konden wegens de coronacrisis niet doorgaan. Alle
kinderen die zich hadden opgegeven en al hadden betaald, krijgen het geld deze
week terug.
Na de zomervakantie hervatten we de activiteiten. Je moet je dan wel opnieuw aanmelden voor de
activiteiten.

Kriebeldam
Rare tijden. Geen Kriebeldam zoals jullie gewend zijn maar helemaal niks doen is
ook geen optie. Daarom komen we met een aangepast programma. Jullie ontvangen
binnenkort sowieso iets thuis van ons waarmee je de eerste activiteit zelf (of samen
met een vriendje of vriendinnetje natuurlijk) kunt gaan doen!
Kriebeldam drie dagen lang op locatie!
Het goede nieuws is dat we drie dagen Kriebeldam op locatie gaan organiseren. Dus “gewoon” in het
ASWA-gebouw. Uiteraard met de nodige maatregelen als het gaat om hygiëne en afstand houden.
Want ondanks dat de kinderen samen mogen spelen en geen afstand hoeven te houden, moet leiding
dit wel. Zowel onderling, als tot de kinderen. Daarom houden we de groepen kleiner dan anders.
We gaan dit als volgt doen:
Woensdag 8 juli van 09.00 tot 19.00 uur komen de kinderen die na de zomervakantie naar groep 2, 3
of 4 gaan. Het programma voor hen is in en om het ASWA-gebouw.
Donderdag 9 juli van 09.00 tot 19.00 uur komen de kinderen die na de zomervakantie naar groep 5 of
6 gaan.
Vrijdag 10 juli van 09.00 tot 21.00 uur komen de kinderen die na de zomervakantie naar groep 7,8 of
de brugklas gaan.
Mogelijk dat vrijdagavond ook de kinderen die op woensdag en donderdag mee doen van 19.00 tot
21.00 uur kunnen komen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Dit hoor je later van ons.
Belangrijk is om even door te geven of je er op één van deze drie dagen
bij bent. Je kan slechts één van deze drie dagen mee doen. De activiteiten
die we gaan doen zijn aangepast aan de leeftijdsgroep. Het is daarom niet
mogelijk om, in een andere groep dan passend bij je leeftijd, mee te doen.
We hopen op jullie begrip voor deze keuze. Laat snel weten of je mee
doet aan deze activiteiten want er kunnen per dag een maximaal aantal
kinderen meedoen.
Wat betreft de kosten hebben we besloten alleen een vrijwillige bijdrage te vragen. Het belangrijkste
is nu dat er iets leuks te doen is voor alle kinderen in Appingedam. We hebben er daarom geen vast
prijskaartje aan gehangen. Je kan je eventuele bijdrage op de dag zelf betalen bij de hoofdleiding.
Graag zien we jullie allemaal 8, 9 of 10 juli op Kriebeldam en we houden jullie uiteraard op de hoogte.
(zie bijgevoegde poster).
Groet,
Commissie Vakantiespelen Kriebeldam

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,00 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.

