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Een groet en een dankjewel  
 
Geachte ouders 
Vanaf augustus 2013 ben ik directeur geweest van obs Jan Ligthart. Dit heb ik met heel veel plezier 
gedaan. Het is fijn om te werken in een groot schoolteam waar een betrokken oudergroep in 
verweven is. Ik kan dan ook terugkijken op een hele plezierige periode waarin ik veel heb geleerd en 
waarin de school een gedegen leerhuis is geworden.  
De nieuwe directeur van de school, juf Andrea, wens ik heel veel succes met het uitbouwen van de 
huidige positie die de school inneemt. Haar en het team kennende, zal dat zeker lukken. 
Ik zal, hoewel ik vanaf augustus niet meer de directeur ben van onze school, nog wel regelmatig in 
het gebouw zijn omdat daar nog wat school overstijgende taken voor mij liggen. We zullen elkaar dus 
vast nog wel ontmoeten. 
In ieder geval wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor het gegeven vertrouwen. 

 
Met groet, 
Siemon Niehof  

 
Leerpleinfeest/meesters- en juffendag 
Nog één week te gaan en dan is het zomervakantie. Samen met de kinderen en 
de juffen en meesters sluiten we het jaar altijd af met een gezellige Laatste 
Schooldagfeest. Dit jaar wordt de laatste schooldag iets anders gevierd dan 
anders.  Niet met alle kinderen tegelijk, maar een feest per leerplein.  
 

Dinsdag 30 juni heeft groep 1 en 2 hun leerpleinfeest/ 
juffendag. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee naar 
school. Tussen de middag krijgen zij een broodje met snack van de 
ouderraad. 
De groepen 3 en 4, 4/5 en 5 en 6/7/8 hebben dit op donderdag 2 juli. Ook 
krijgen zij tussen de middag een broodje met een snack en drinken. 
Alle kinderen zijn deze dag, net als anders, om 14.00 uur vrij. 

 

                 
22 juni 
 

23 24 25 26 27 28 

29 30 
Leerplein-
feest/ 
juffendag 
groep 1/2 
 
Snoep 
strooien 
groep 8 

1 juli 
Musical groep 
8.  
Middag- en 
avond-
voorstelling 

2 
Leerpleinfeest/
meesters- en 
juffendag 
groep 3 en 4, 
4/5 en 5 en 
6/7/8 
 

3 
Om 12.00 
uur zomer-
vakantie. 
 
Groep 8 is 
vrij 

4 5 

 

                        INFO bulletin 
Donderdag 

25 juni 

2020 

Kalender 

 

maandag             dinsdag                 woensdag            donderdag            vrijdag               zat.          zon. 

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

 



   
 

   
 

 

Groep 8 
Dinsdag 30 juni gaan de kinderen van groep 8 snoep strooien in de klassen.  
Vrijdag 3 juli is groep 8 vrij.  
 

 
KIES ( Kinderen in echtscheidingssituaties)  
In het volgende schooljaar zal er een KIES-training plaatsvinden op de Jan Ligthart. Omdat wij steeds 

meer te maken krijgen met kinderen van gescheiden ouders en zien dat dit best 
moeilijk kan zijn voor kinderen, vinden wij het erg fijn dat wij dit nu op school kunnen 
aanbieden. 
Het is de bedoeling dat de training deels onder schooltijd en deels na schooltijd zal 
plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt er rond 13.30 uur begonnen. 
Aanmelden mag bij de leerkracht of bij Mirjan Hiemstra (intern begeleider). Graag 
voor de zomervakantie. 

 

Gevonden voorwerpen  
Alle gevonden voorwerpen liggen tot en met vrijdag 3 juli op het podium, 
daarna gaan ze naar de Humanitas inzamelcontainer.  Aangezien u niet in 
school mag, moeten de kinderen zelf even kijken of er nog iets op het 
podium ligt dat van hun is. 
 

Ouderbijdrage en fluorgeld 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,00 fluorgeld (vanaf groep 2). 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 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.   

 
 
 
 
 

 


