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Rapporten en gesprekkenplanner open
De rapporten worden op donderdag 1 april meegegeven. U kunt vanaf
woensdag 24 maart het gesprek zelf inplannen via het ouderportaal.
De oudergesprekken worden via Teams gevoerd in de week van dinsdag 6
april en in de week van maandag 12 april.

Directeur Citer
Andries Broekhuizen heeft besloten om te stoppen als directeur van de Citer. Rita Joustra, nu nog
directeur van de Triangel, wordt de nieuwe directeur van de Citer. Vanaf 6 april zal Rita de
werkzaamheden van Andries overnemen.

Verkeersexamen groep 7
Op dinsdag 30 maart heeft groep 7 theoretisch verkeersexamen. Wij wensen alle leerlingen veel
succes toe!
Op maandag 19 april is het praktisch verkeersexamen. Voor het praktisch verkeersexamen zijn wij op
zoek naar ouders die willen helpen. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar
eemsdelta@vvnregio.nl
De starttijd van groep 7A is 11.00 uur. De starttijd voor groep 7B is 11.40 uur.

Schoolreizen en schoolkamp
Kunnen schoolkampen en schoolreizen doorgaan? Vanuit het bestuur wordt dit sterk afgeraden.
Vanwege de hoge aantallen besmettingen zijn aanvullende maatregelen genomen om contacten en
het verspreidingsrisico te beperken. Mochten de omstandigheden de komende periode verbeteren
dan horen jullie dat.
Binnen het kernteam is gesproken over alternatieven voor de schoolreis. Dit kan als het met de eigen
groep gebeurt, in of bij de school. Denk aan tenten op het gras bij de school of een overnachting in
de school. Het is dus mogelijk in de eigen kleine omgeving iets alternatiefs te doen, alleen met de
eigen groep.
We houden u op de hoogte.

Tulpenactie
Een jaar geleden hebben wij moeten besluiten om de
tulpenactie uit te stellen vanwege Corona. In goed overleg met
school en de tulpenboer hebben wij besloten om de tulpen dit
jaar uit te leveren.
Maandag 22 maart hebben de leerlingen die tulpen hebben
verkocht een brief meegekregen. In de brief wordt de
organisatie volledig uitgelegd.
Vrijdag 26 maart worden de tulpen uitgedeeld. De organisatie
in het kort:
- Heeft uw zoon/dochter 6 bossen of minder verkocht? Hij/zij
krijgt een tas met het aantal bossen uitgedeeld in de klas.
- Heeft uw zoon/dochter 7 bossen of meer verkocht? U kunt de tulpenbestelling halen tegenover de
school. Op de brief staat een tijd vermeld, wanneer u de bestelling kunt ophalen.
De kinderen kunnen de tulpen langs de deuren brengen. Wij raden aan om de tulpen bij de voordeur
neer te leggen. Aan te bellen en 1.5 meter afstand te nemen.
Mocht u vragen hebben, kunt u de ouderraad bereiken via ouderraadjlh@gmail.com
Namens de Ouderraad

Naschoolse activiteit: De paddenstoel
Door Corona is het niet mogelijk om de NSA te organiseren. Wat heel jammer is voor onze leerlingen.
Nu heeft de knutselschuur knutselpakketjes samengesteld, zodat kinderen makkelijk thuis aan de
slag kunnen om zelf een knutselwerkje te maken. Alles is er bij inbegrepen. De materialen plus een
duidelijke beschrijving. Je hoeft alleen maar voor een zwarte stift en lijm te zorgen. Dit voor maar €1.
Dus wil je in het paasweekend een leuk werkje maken geef je dan snel op!! Geschikt voor zowel
onder- als bovenbouw. Opgave kan via de site: www.ivak.net/nsa-appingedam

Voor de bovenbouw: pallethouten plank met
kippen

Ouderbijdrage
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar.
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

