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Maatschappelijk werker in de school
De scholen van kindcentrum OPwierde en Olingertil krijgen met ingang van dit schooljaar de
beschikking over een schoolmaatschappelijk werker. Dit schooljaar is bedoeld als pilot.

Even voorstellen…. Franciska Oosterhuis
Beste kinderen, ouders en verzorgers
Mijn naam is Franciska, ik ben 24 jaar oud en woon in Adorp. Drie jaar geleden
ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker. Afgelopen woensdag ben ik
gestart als schoolmaatschappelijk werker op het kindcentrum Olingertil. Ik heb
een kijkje mogen nemen in de klassen en op deze manier kennis gemaakt met de
leerlingen en leerkrachten. Als schoolmaatschappelijk werker houd ik mij
voornamelijk bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hier
zal ik zowel de ouders, de leerlingen als de leerkrachten in ondersteunen.
Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan op de Jan Ligthart en met jullie kennis te mogen maken. Het
komende schooljaar zal ik twee dagen in de week aanwezig zijn binnen de school. Mochten jullie
vragen hebben of even willen kennismaken, dan kunnen jullie een afspraak maken door te bellen of
een berichtje te sturen naar 0651385970.

Bereikbaarheidsformulieren
Op deze formulieren staan de contactgegevens van uw kind. Het is belangrijk dat wij over de juiste
gegevens beschikken. Dit formulier is afgelopen maandag aan de leerlingen meegegeven. Graag alle
gegevens goed controleren. Wilt u het in de eerste schoolweek ondertekend weer mee teruggeven?
Ook als er niet is veranderd graag weer meegeven. Dan weten wij dat we geen informatie gemist
hebben. Het bereikbaarheidsformulier kan bij de eigen leerkracht ingeleverd worden.

Koeling voor de broodtrommels en bekers
Net als voor de zomervakantie wordt de koeling nog niet gebruikt in
verband met de maatregelen omtrent corona. Dat betekent dat alle
broodtrommels en bekers in de tas blijven.

Geen fietsen plaatsen voor de school
Gelieve geen fietsen te plaatsen voor de school. Deze ruimte is nodig voor de
ouders/ opa’s en oma’s/ verzorgers die de kinderen brengen en ophalen. Fietsen
kunnen in de fietsenstalling worden geplaatst naast beide scholen.

Wijziging gymtijd groep 3/4
De leerlingen van groep 3/4 gymmen niet op maandagmiddag, maar op donderdagmiddag.

Luizenopsporingsteam
Voorlopig komt het luizenopsporingsteam de leerlingen niet op luizen en/of neten
controleren.
Graag zelf uw kind(eren) controleren op luizen en/of neten. Mocht u luizen en/of
neten constateren in het haar, dan graag even bij de leerkracht aangeven.

NIEUWE NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
De naschoolse activiteiten gaan weer beginnen.
Vanaf 7 september kunnen de kinderen van Appingedam weer meedoen aan een zeer gevarieerd
naschools programma. Net zoals voorgaande jaren kosten de activiteiten € 1,-- per keer. Dit bedrag
dient bij de eerste les contant te worden afgerekend.
INSCHRIJVEN
Voor deelname aan de activiteiten moeten kinderen zich aanmelden. Dit kan tot en met 28 augustus
via het aanmeldstrookje of via de website. https://ivak.net/nsa-appingedam/
Het complete programmaoverzicht en de aanmeldstrookjes worden deze week aan de leerlingen
meegegeven en ook naar u gemaild als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Leerlingen die zich opgegeven hebben krijgen in de week van 1 september bericht indien hun opgave
niet gehonoreerd wordt (bij te veel of te weinig aanmeldingen).
CORONA aanwijzingen
In verband met de corona maatregelen kunnen ouders ook tijdens deze activiteiten niet in de school.
U zet uw kind bij het hek af en de school zorgt voor opvang. Na afloop worden de kinderen weer bij
het hek bij de oranje zuil aan u overgedragen.

Voetbalschool Eemsmond start met najaarscursus
Op zondag 6 september start Voetbalschool Eemsmond met
de najaarscursus.
Data zondag Jo7 t/m Jo15:
06-09, 13-09, 20-09, 27-09, 04-10, 18-10, 25-10, 01-11, 08-11 en 15-11 (reserve 22
november)
Nb. Op 11 oktober (herfstvakantie) zal er geen training plaatsvinden!
TRAININGSTIJDEN
Appingedam
Zondag: 09:30-10:45
Hoe vaak? Er wordt 1x per week getraind.
AANMELDEN?
Kan via de website van de voetbalschool: http://www.voetbalschooleemsmond.nl/inschrijven

