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Er wordt gestaakt op de Jan Ligthart op 30 en 31 januari
Alle leerlingen zijn deze beide dagen vrij van school

Belangrijk nieuws voor uw agenda
09 Maart is er een margemiddag. Leerkrachten volgen een cursus bedrijfshulpverlening.
Kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur.

Media Smart avond
Internet is een geweldig medium. We gebruiken en kennen het allemaal. Dagelijks gebruik is normaal
en zal in intensiteit toenemen. Toch is internet gebruik niet altijd veilig. Hoe bewaak je als ouders de
veiligheid voor je kind? Hoe zorg je ervoor dat je kind niet met de gevaren die er ook bestaan in
aanraking komt? Soms heb je als ouder niet in de gaten wat je kind doet. Soms wil je kind absoluut
niet dat het gecontroleerd wordt. Moet je een zestienjarige ook nog controleren? Allemaal situaties
waar advies over gegeven wordt op 28 januari. U bent van harte welkom. Fijn als u zich vooraf
aanmeldt via jla@marenland.org
Het is een avond voor de Olingertil. Dus ook ouders van De Citer en Kids2B zijn uitgenodigd.

Rapport
De leerlingrapporten worden op vrijdag 7 februari meegegeven. Alle ouders komen op gesprek om
informatie met de leerkracht te delen over hun kind. U kunt vanaf 27 januari het gesprek zelf
inplannen via het ouderportaal.

Aurich
Gisteren is het programma voor het huidige jaar besproken met de
school in Aurich. We zijn van plan om weer ongeveer 50 leerlingen uit
Aurich te ontvangen in mei of juni. Direct na de zomervakantie gaan wij
dan met twee groepen naar Aurich. In december komen er ongeveer 15 leerlingen uit Aurich om mee
te doen met het kerstboomprogramma van de gemeente Appingedam.
Verder lijkt het er op dat een groep Duitse leerkrachten in april naar onze school komt om te zien hoe
wij leerlingen laten werken met i-pads en tablets. Ook zijn ze geïnteresseerd in onze digitale
lesmethoden.

Corso nieuws
De corso ouders zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe kar.
Er is een mooi ontwerp gemaakt voor de corsowagen. Ook de ontwerpen van de
pakken zijn zo goed als klaar. Dus dat is goed nieuws!
Als u uw kind(eren) nog niet heeft opgegeven voor de corso, maar zij wel graag mee
willen doen, dan kan dit nog tot 29 januari. Op de deur van de klaslokalen hangt een
namenlijst. Met een kruisje kunt u aangeven wanneer uw kind meeloopt.
HULP IS ECHT NODIG
Er doen dit jaar ongeveer 175 kinderen van onze obs Jan Ligthart mee aan de corso. Het is de goede
gewoonte dat onze school een prominente plek inneemt in de stoet. Om weer met een schitterende
wagen mee te kunnen doen, moeten er 54.000 roosjes gepluisd worden. Daar is hulp voor nodig. Als
iedereen een beetje doet zijn we zo klaar en anders wordt het een moeizame strijd van enkelen.
HELP DUS MEE PLUIZEN.
Je mag een zak roosje pakken uit de bak bij de ingang van groep 1-2. Het kan daar ook weer
ingeleverd worden. Als u liever een keer op school helpt, kan dat ook. De corso ouders zijn een
aantal ochtenden in de week op school bezig met pluizen. Alle hulp is welkom!
DANKJEWEL!

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,00 fluorgeld (vanaf groep 2).
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313025398 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.

