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Corona up-date 
Helaas ontkomen we op dit moment niet meer aan extra maatregelen. Veel scholen, ook in onze 
regio, moeten groepen naar huis sturen. In de bijlage alle nieuwe maatregelen.   

 
Voorleeswedstrijd donderdag 25 november 
2021  
Vanochtend hebben 4 leerlingen van de groepen 7 
en 8 onderling in een voorleeswedstrijd uitgemaakt 
wie de voorleeskampioen werd. De leerlingen 
hebben het erg goed gedaan, maar helaas kan er 
maar één winnaar zijn en dat is geworden: Britt 
van Delden! Van harte gefeliciteerd! 
   
 

 
 

 
Rommelpiet is geweest 
Maandag 22 november is de Rommelpiet op school langs geweest. Hij heeft 
een behoorlijke rommel achtergelaten! Maar alle leerlingen hadden ook een 
leuk cadeautje in hun schoen! 
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e-mail: jla@marenland.org 
website: www.jan-ligthart.nl 
               www.olingertil.nl 

 



   
 

   
 

 
Sinterklaas op school 
Op donderdag 2 december komt Sinterklaas met zijn Pieten aan op de Olingertil. Er is geen intocht 
bij de school. De kinderen kunnen op de normale tijd naar school gebracht worden. 
Hij zal op donderdag de groepen op de Citer bezoeken en op vrijdag 3 december komt Sinterklaas op 
de Jan Ligthart. 
 
Parkeren 
We hebben bij onze school parkeerplaatsen waar vooral het personeel van de locatie gebruik van 
maakt en de Kiss&Ride zone voor de school. Deze laatste is bedoeld voor kort parkeren: halen en 
brengen of afzetten van kinderen. 
Het is niet de bedoeling om uw auto te parkeren op de parkeerplaats van de tandarts Mondzorg 
Oling. Dat parkeerterrein is alleen bedoeld voor de eigen medewerkers en patiënten. 

 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Groningen 
Uw kind wil graag op een sport of op 
dans-, muziek of theaterles, maar u 
hebt hiervoor te weinig geld? Het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij 
betalen de contributie/ lesgeld en 
eventueel benodigde spullen voor 
kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 
jaar uit gezinnen waar thuis weinig geld is voor sport of creatieve lessen.  
 
Wij werken als school samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur! 
We vinden het belangrijk dat alle kinderen op onze school aan sport en/of cultuur kunnen doen! 
Sporten, dansen, muziek maken of creatief bezig zijn is goed voor een kind. Maar soms te duur voor 
gezinnen met een laag inkomen. Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur maken we het mogelijk 
dat kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen meedoen. 
Dit kan door een aanvraag te doen via onze intermediair/vakleerkracht bewegingsonderwijs op 
school: 
 
Meester Danny Schudde (d.schudde@hvdsg.nl) 
 
Het Jeugdfonds betaalt vervolgens het lesgeld of de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging 
of cultuuraanbieder. In sommige gevallen kunt u ook een aanvullende waardebon voor sportkleding, 
attributen of de huur van een instrument krijgen.  
Vul alvast deze ouderkaart in en geef of mail deze aan de intermediair op school. 
 
 
Meer informatie via onze intermediair of het Jeugdfonds: 
Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen 
Mail:  groningen@jeugdfondssportencultuur.nl 
Telefoon: 06 – 81 304 503 (ma. t/m do. van 9.00 – 14.00 uur)   

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/download/23107/
http://www.jeugdfondssportencultuur/nl/groningen
mailto:groningen@jeugdfondssportencultuur.nl

