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Babynieuws 
Op 10 mei is juf Franciska bevallen van een zoon. Hij heet Bejamin. Het gaat 
goed met juf Franciska en Bejamin. Wij wensen Jacob, juf Franciska en 
Benjamin veel geluk en gezondheid toe! 

 
 

 
 

Juffen- en meesterdag groep 1 en 2 
Op vrijdag 10 juni vieren de juffen en meester van de groepen 1 en 2 
hun verjaardagen. Alle kinderen mogen verkleed op school komen! 
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee. 

 
 
 
De schoolreizen 
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s. 

Dinsdag 17 mei gaan de eerste groepen op schoolreis. De andere 
groepen volgen daarna. 
Denkt u er aan om het schoolreisbedrag voor de schoolreisdatum 
over te maken. 
 
Groep 1/2 Sanjes Safari dinsdag 17 mei €30,- 
Groep 3/4/5 Duinenzathe donderdag 30 juni €30,- 
Groep 6/7 Hellendoorn woensdag 29 juni    €30,- 
Groep 8 Kamp  8 t/m 10 juni  €81,-   

                 
23 24 25 26 

Hemelvaart 
Alle kinderen 
vrij 

27 
Vrije dag 
Alle 
kinderen 
vrij! 

28 29 

30 31 1 juni 2 3 4 5 

6 
Tweede 
Pinksterdag 

7 
Margedag 
Alle kinderen 
vrij 

8 
Start 
toetsweek 
 
Groep 8 op 
kamp! 

9 10 
Groep 8 
weer terug! 
 
Juffendag 
groep 1/2 

11 12 

13 14 15 
Margedag 
Alle kinderen 
zijn vrij 

16 17 18 19 

 

                        INFO 

maandag             dinsdag                 woensdag            donderdag            vrijdag               zat.          zon. 

bulletin 
Donderdag 

25 mei 2022 

Kalender 

 

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

 



   
 

   
 

 

 
 
Schoolreisgeld graag storten op:   NL87 RABO 0308 5200 84 
                                                           t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs 
                                                           o.v.v. schoolreis naam + groep kind 
 

Margedagen 
Dinsdag 7 juni, de dag na Pinksteren, is er een margedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
Ook woensdag 15 juni en maandag 27 juni zijn margedagen.  
Op woensdag 15 juni hebben alle leerkrachten van Marenland en Noordkwartier een scholingsdag.  
 

Stadsloop Appingedam 
Op 25 juni a.s. is de Stadsloop van Appingedam. Obs Jan Ligthart wil graag alle leerlingen de 
mogelijkheid bieden om namens de school mee te lopen aan deze mooie loop. 
  
Opgeven: 
Er zijn 3 mogelijkheden waar je je voor kunt opgeven. Opgeven kan bij Mirjam Berghuis via de 
email: mirjamberghuis@marenland.org 
(Noot: vermeld bij opgave graag voor- achternaam en geboortedatum) 
 
Kidsrun (500m)  – leeftijd 4-6 jaar (16:45 uur) 
1000 meter loop – leeftijd 7-12 jaar (17:00 uur) 
Stadsloop – 5 km (18:30 uur) 
  
Trainingen: 
Juf Marjet en meester Aldert zullen voor de kinderen die zich opgeven voor de 5 km een aantal 
looptrainingen verzorgen, direct na schooltijd: 
Donderdag 2 juni 
Dinsdag 13 juni 
Dinsdag 21 juni 
  
Begeleiding: 
Er zal voorafgaand aan elke loop een centraal verzamelpunt komen, maar we willen wel expliciet 
benoemen dat de begeleiding en verantwoordelijkheid bij de ouders- verzorgers ligt gedurende de 
loop en na afloop. 
  
Opgeven is ook meedoen! 
 
 

Typecursus de Typetuin gaat van start!  
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op KC de Olingertil de groepstypecursus 
van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2022-
2023). Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Zie de folder in de bijlage voor 
meer informatie. 
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