INFObulletin

9l

Kalender

maandag

Donderdag
18 november
2021

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

woensdag

donderdag

vrijdag

zat.

zon.

15

16

17

18

19
Schoen
zetten

20

21

22

23
Start Rots- en
Waterlessen
groep 5 t/m 8

24
Inloopmiddag
projectbox
13.30-14.00
uur

25
Voorleeswedstrijd
groep 7 en 8

26
Speelgoeddag groep 1
en 2

27

28

3
Sint brengt
een bezoek
aan de Jan
Ligthart
10

4

5

11

12

29

30

1 december

6

7
MR 19.45 uur

8

Zakelijke
ouderavond
19.30 uur online
2
Sint brengt een
bezoek aan de
Citer
9

Corona up-date
Op de persconferentie van vorige week vrijdag is aangekondigd dat er voor het basisonderwijs geen
ingrijpende wijzigingen zijn betreffende Corona.
Maar nu de besmettingen hard oplopen en de quarantaineregels ook weer zijn aangescherpt, komt
het nu weer vaker voor dat leerlingen thuis (moeten) blijven. Momenteel hoeven er nog geen hele
klassen thuis te blijven, maar we houden alvast wel rekening met deze mogelijkheid.
Het is en blijft een onzekere tijd. Hiermee bedoelen we dat leerlingen onverwachts naar huis gestuurd
kunnen worden, omdat er geen leerkracht is of omdat er in de groep ziekte door Corona is ontstaan.
We houden u per mail op de hoogte van de ontwikkelingen.

Huisvesting
De gemeente Eemsdelta verspreidt binnenkort weer een nieuwsbrief over de huidige stand van zaken
rondom o.a. de aanpassing van de kruising op de Woldweg. Deze nieuwsbrief ontvangt u ook digitaal
via de school.

Rots- en Waterlessen
Vanaf dinsdag 23 november starten de Rots- en Waterlessen voor de groepen 5 t/m 8.
Juf Astrid en juf Mirte verzorgen deze lessen.
Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale
vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van
zelfreflectie.

De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De
kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze
hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).
De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:
zelfvertrouwen
zelfreflectie
zelfbeheersing

Voorleeswedstrijd donderdag 25 november 2021
De vier klassenwinnaars voor de voorleeswedstrijd van de
groepen 7 en 8 zijn bekend.
De klassenwinnaars gaan op donderdag 25 november om 8:30
uur de strijd met elkaar aan om schoolkampioen voorlezen te
worden van OBS Jan Ligthart Appingedam.
De klassenwinnaars zijn:
Angeli Hetterscheid (gr 8A)
Charlotte Kooymans (gr 8B)
Britt van Delden (gr 7)
Roan Westerhof (gr 6/7)
Winnaars, allemaal nogmaals gefeliciteerd. Veel succes in de finale, maar vooral veel leesplezier!

MR verkiezingen
Zoals jullie wellicht weten is de aanmeldingstermijn voor de MR verstreken.
We zijn erg verheugd om te kunnen melden dat er een viertal nieuwe aanmeldingen is
binnengekomen, daarnaast is er een huidig lid herkiesbaar.
De volgende personen hebben zich aangemeld:
Margriet Pot-Volders
Justin Schudde
Rody Bos
Marco Westerkamp
Michel Rosema ( stelt zich herkiesbaar)
Aanstaande maandag zal er een mail uitgaan waarin de vijf kandidaten zich voorstellen. In deze mail
zal ook een nadere uitleg over de verkiezingen komen.

Mijnschool als App:
De informatie van de school wordt doorgaans verspreid via de digitale nieuwsbrief die u wekelijks
van ons krijgt via de mail.
Informatie van de groep van uw kind wordt veelal verspreid via het ouderportaal. Hier worden veel
foto’s gedeeld, kunt u contact leggen met de leerkracht van uw kind en kunt u zich aanmelden voor
een oudergesprek.
Het ouderportaal is niet alleen te bereiken via de website maar ook via een app. Het voordeel hiervan
is dat u niet altijd meer hoeft in te loggen als u iets van school wilt bekijken.
De app heet Mijnschool en is te downloaden via de Appstore van IOS /Playstore van Android.
Via de website is het mogelijk om een koppeling met de app:
Log in op de website: Mijn ouderportaal
Ga naar je naam (rechtsboven)
Klik op “mijn account”
Ga vervolgens naar “app” en volg de instructie om de app te
koppelen aan uw account.

Chatfunctie Teams
Zoals u misschien gelezen heeft is het Teams account weer geactiveerd. Er zijn leerlingen die thuis
moeten werken, omdat ze in afwachting zijn van de uitslag van hun coronatest of omdat ze in
quarantaine moeten, omdat een huisgenoot positief getest is. De leerlingen kunnen het werk dat ze
thuis moeten maken van hun eigen Teamspagina afhalen.
Nu dit allemaal weer werkt, is de chatfunctie ook weer geactiveerd. Deze functie hebben we open
gezet omdat het, in het geval van thuiswerken, makkelijk is om te communiceren met de
leerkracht. De verleiding voor de kinderen is natuurlijk groot om de chat weer te gebruiken, maar het
is niet de bedoeling dat deze functie wordt gebruikt voor contacten onderling. In de chat wordt niet
altijd positief met elkaar gecommuniceerd. Het is voor ons als leerkrachten helaas niet mogelijk om
dit allemaal te controleren of in de gaten te houden.
We doen dus ook een beroep op u als ouders om het chatgebruik van uw kind af en toe eens te
monitoren. Mocht u iets tegenkomen wat u niet passend vindt dan horen we dit uiteraard graag en
zullen dan in gesprek gaan met uw kind en de klas.

Zakelijke ouderavond
Donderdag 25 november staat de zakelijke ouderavond gepland. Deze vergadering zou op school
plaatsvinden, maar door de verscherpte maatregelen en de ontwikkelingen op school, wordt dit een
online vergadering.
Wilt u hier bij aanwezig zijn, kunt u zich aanmelden via jla@marenland.org
Graag voor dinsdag 23 november aanmelden.
U krijgt dan zo snel mogelijk een uitnodiging via Teams.
Agenda:
Notulen d.d. 19 september 2019
Ingekomen / Uitgaande stukken
Mededelingen OR
Financieel jaarverslag 2019-2020 en 2020-2021
Verslag kascommissie
Mededelingen MR
Rondvraag
Sluiting
Tevens liggen vanaf 18 november 2021 de financiële jaarverslagen van de ouderraad en de notulen
van de vorige jaarvergadering ter inzage op school.

Inloopmiddag projectbox
De inloopmiddag van de projectbox wordt opgeschoven.

Media Maandag
Iedere maandag in november & december is het Media
Maandag in bieb Appingedam & Delfzijl. Zie de folder
in de bijlage voor meer informatie.

Nieuws van Sinterklaas
Sinterklaas schoen zetten
Vrijdag 19 november mogen alle leerlingen hun schoen
zetten. Met Sinterklaas is afgesproken dat hij zijn uiterste
best zal doen om de schoenen te vullen. Op maandag 222
november zit er dan hopelijk wat in jullie schoen.

Sinterklaas op school
Op donderdag 2 december komt Sinterklaas met zijn Pieten
aan op de Olingertil. Er is geen intocht bij de school. De
kinderen kunnen op de normale tijd naar school gebracht worden.
Hij zal op donderdag de groepen op de Citer bezoeken en op vrijdag 3 december komt Sinterklaas op
de Jan Ligthart.

