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Staken of niet staken eind januari 2020
Voor de kerstvakantie geven we u uitsluitsel of het team van de Jan Ligthart wel of niet staakt. Dat
hebben we u beloofd. Helaas, door de ontwikkelingen die er zijn, is het voor ons erg lastig om een
standpunt in te nemen waar we 100% achter kunnen staan. In de bijlage wordt ingegaan waarom het
zo lastig is een besluit te nemen.

Vrije middag
Alle kinderen zijn vandaag om 12.00 uur vrij en worden om 17.15 uur weer op school verwacht. Vanaf
17.00 uur mag het eten worden gebracht. Wilt u het eten NIET EERDER brengen.

Kerstdiner en afscheid juf Greet en juf Agnita
Vanavond is ons jaarlijks kerstdiner Alle leerlingen kunnen vanaf 17.15
uur aanschuiven aan het kerstdiner. Vanaf 18.00 is er voor de ouders
een drankje en een hapje in de centrale hal van de school.
Vanaf 18.30 verzamelen we allemaal in de centrale hal. Daar nemen we
afscheid van juf Greet en juf Agnita samen met alle kinderen en ouders.
Rond 19.15 uur is het afgelopen en kunt u met uw kind(eren) naar huis.

Zilveren Weken
Het proces van groepsvorming begint na elke vakantie weer opnieuw. De Zilveren Weken – de twee
weken na de kerstvakantie – is een belangrijk periode om te werken aan een veilig en positief
groepsklimaat door aandacht te besteden aan groepsvormende activiteiten. De leerkracht speelt
daarbij een essentiële rol.

Start schoolzwemmen groep 6A
Na de kerstvakantie gaat groep 6A meedoen aan het
schoolzwemmen. Dit is een initiatief vanuit Huis voor de Sport;
Veilig en Fit in het water!
We gaan zwemmen op de volgende donderdagen: 9 jan, 16 jan,
23 jan, 30 jan, 13 febr en 27 febr.
De kinderen moeten die dag op de fiets naar school komen en
een tas met daarin zwemkleding en een handdoek meenemen.
We zoeken voor deze donderdagen ouders die met ons mee
willen fietsen naar 'Dubbelslag' en weer terug naar school.
Opgeven per mail: mariekedevreeze@marenland.org of middels een briefje naar de leerkracht. Graag
duidelijk vermelden welke datum u kan helpen. Het zwemmen is van 10.00-11.00 uur. We vertrekken
rond 9.30 uur vanaf school en fietsen tegen 11.15 uur vanaf het zwembad weer terug.
Kinderen die om medische redenen niet mee kunnen doen aan het zwemmen, moeten dit zo spoedig
mogelijk doorgeven. Deze kinderen zullen op school blijven en daar werken aan lestaken.

Belangrijke data:
23 december - 5 januari 2020 vakantie
30+31 januari misschien wordt 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

Oproep fluor ouders
Op de maandagmorgen wordt er met fluor gespoeld door de leerlingen. We zoeken nog een aantal
ouders die ons wil helpen met het uitdelen van de bekers met fluor. U hoeft niet iedere
maandagochtend, het kan ook om de week of eens per drie weken. Indien u wilt meehelpen kunt u
zich aanmelden via jla@marenland.org

Oproep ouders die willen helpen met het opsporen van luizen
Wij zijn op zoek naar ouders die het Luizenopsporingsteam willen komen versterken. Elke maandag
na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. U kunt zich aanmelden via jla@marenland.org
Wilt u in de vakantie extra controleren of uw kind hoofdluis heeft? Dan starten we weer schoon in
2020!

Nieuwjaarstoermooi Opwierde
Op zondag 19 januari organiseert ASWA in samenwerking met Jimmy’s en Huis van de Sport een
voetbaltoernooi voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zie bijlage voor meer informatie.

Werkzaamheden aan de school.
In de bijlage geeft de gemeente Appingedam informatie over het traject van herstelwerkzaamheden
van ‘De Olingertil’ en de omgeving.

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- fluorgeld (vanaf groep 2).
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41RABO0313025398 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.

Fijne Feestdagen!

De ouderraad, de medezeggenschapsraad en alle teamleden wensen u
een schitterende jaarwisseling en een heel voorspoedig 2020.
Voorzichtig met vuurwerk en allemaal gezond weer naar school op
6 januari 2020!

