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Spelen in de hoeken op leerplein groep 1/2
Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten spelen soms in de hoeken spelen op het leerplein
van groep 1-2. Dat mag natuurlijk ook wel, maar wilt u als ouder er voor zorgen dat de hoeken ook
weer worden opgeruimd. De hoeken op de leerpleinen zijn zo ingericht dat ze aansluiten bij het
thema waaraan gewerkt wordt. Voor de leerkrachten van de onderbouw is het vervelend dat wanneer
zij de hoeken willen gebruiken tijdens de lessen, de hoeken slordig zijn, dat de spullen anders staan
of dat er tijdens schooltijd andere kinderen in spelen. Fijn als u hier rekening mee houdt.

Fietsvaardigheidslessen groep 3 en 4
Afgelopen dinsdag hadden de groepen 3 en 4
fietsvaardigheidslessen. Tijdens de fietsles ging een ervaren
verkeersdocent, met behulp van interactief videomateriaal, met de
leerlingen in gesprek over veilig fietsen. Vervolgens deden de
leerlingen buiten vaardigheidsoefeningen op het fietsparcours. Alle
fietsopdrachten waren gebaseerd op situaties die de kinderen op hun
weg naar school kunnen tegenkomen, zoals afslaan (richting
aangeven en achteromkijken), een noodstop maken, veilig langs een
obstakel fietsen, met één hand door de bocht fietsen etc. Ten slotte
controleerden de kinderen de veiligheid van elkaars fietsen met behulp van een fietscontrolekaart
(o.a. op verlichting, remmen, banden etc.) De fietscontrolekaart namen de leerlingen mee naar huis,
zodat zij thuis met hun ouders de veiligheid van de fiets kunnen doornemen.

Voorleeswedstrijd 6 december 2019
De zes klassenwinnaars voor de voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8 zijn bekend.
De ouders en andere familieleden van de ondergenoemde kinderen zijn van harte welkom bij de
schoolfinale. De desbetreffende ouders worden hiervan ook op de hoogte gebracht middels een
e-mail.
De klassenwinnaars gaan op vrijdag 6 december van 10:0011:00 uur de strijd met elkaar aan om schoolkampioen
voorlezen te worden van OBS Jan Ligthart Appingedam.
De klassenwinnaars zijn:
Maram Khalil (gr 8)
Ecrin Kaynak (gr 8)
Kato Hoorndijk (gr 7)
Jara Bos (gr 7)
Damian Boomgaarden (gr 7B)
Bente Oosterhuis (gr 7B)

Sinterklaas schoen zetten
Vrijdag 22 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 25 november zit er dan hopelijk
wat in jullie schoen.

Sparen voor leuke schoolspullen
Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat het inzamelproject voor
basisscholen. Voor elke kilo batterijen die wordt geleverd, krijgt de
school punten. Wanneer de school voldoende punten heeft gespaard,
kunnen we mooie spullen aanschaffen voor de school, zoals
springtouwen, steps, games, tablets en andere schoolartikelen. Dus lever al uw oude batterijen bij
ons in. De inzamelbox staat bij de hoofingang.

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

Voorlichting Voortgezet Onderwijs in de Molenberg te Delfzijl
De voorlichtingsavond is op maandag 2 december om 19.00 uur en is toegankelijk en interessant
voor alle ouders van groep 8.
Indeling van de avond:
19.00 uur Inloop en koffie
19.30 uur Opening en inleiding
19.45 uur Start 1e voorlichtingsronde
20.30 uur Start 2e voorlichtingsronde
21.15 uur Einde

Een aantal vertegenwoordigers van scholen voor voortgezet onderwijs gaat u voorlichten over de
vormen van voortgezet onderwijs op hun school. Het is voor de organisatie belangrijk om te weten
naar welke voorlichting u wilt. In de folder in de bijlage, kunt u via de link aangeven welke
voorlichting u wilt bezoeken. (de bijlage is alleen naar de ouders van groep 8 gestuurd)
De volgende scholen zijn vertegenwoordigd:
Terra Winsum, christelijke school voor VMBO, Praktijkonderwijs en het Groene Lyceum.
Dollard College locatie Woldendorp, daltonschool voor VMBO (alle leerwegen), onderbouw HAVO en
VWO.
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, school voor HAVO & VWO-VWO+.
Theda Mansholt College, school voor VMBO.
George Martens School, school voor Praktijkonderwijs.
Rutger Kopland School, school voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO, bovenbouw VMBO TL.

Vuurwerk
Wij krijgen klachten van ouders dat kinderen van onze school met vuurwerk
lopen en dit gooien naar anderen. Wilt u er op letten dat uw kind niet met
vuurwerk loopt. Vuurwerk mee naar school is vanzelfsprekend helemaal niet
toegestaan.
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.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen
Uw kind wil graag op een sport? Of op dans- of muziekles? Maar hiervoor is thuis te weinig geld?
Dan kunt u via het Jeugdfonds Sport & Cultuur een vergoeding krijgen.
Sporten, dansen, muziek maken of creatief bezig zijn is goed voor uw kind. Maar soms te duur voor
gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt dan uitkomst. Dit fonds
betaalt voor uw kind max. €225,- (sport) of max. € 450,- (cultuur) per jaar. Het lesgeld of de contributie
wordt rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuuraanbieder overgemaakt. In sommige gevallen is
een aanvullende waardebon voor sportkleding, attributen of huur instrument mogelijk. Ouders en
kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen, dat kan alleen via een intermediair (tussenpersoon)
die bij het kind of gezin betrokken is. Kijk op de website voor meer informatie en
aanvraagmogelijkheden. www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen

