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Margemiddag 9 maart
Op maandagmiddag 9 maart zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. De leerkrachten hebben
deze middag samen met de collega’s van de Citer een BHV-cursus.

Niemandsland
Vanaf woensdag 4 maart begint de tweede ronde van het project ‘Niemandsland’.

Start lessen Rots en Water
Donderdag 5 maart starten de lessen Rots en Water voor de groepen 5 t/m 8. De lessen worden
gegeven door juf Mirte en juf Mirjam. Op donderdag 9 april is de laatste les en tevens de kijkles voor
ouders. Onderstaand het schema voor de lessen Rots en Water.
09.00 – 09.45
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
12.30 – 13.15

groep 5
groep 6
groep 6/7
groep 7

Nieuwsbrief niet ontvangen?
Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat wij mailtjes krijgen van ouders dat ze de
nieuwsbrief niet hebben ontvangen. Het zou kunnen dat de nieuwsbrief onder een
andere categorie is binnengekomen, bijvoorbeeld onder reclame of spam. Soms
komt het niet meer binnen op uw mobiele telefoon, maar wel op uw computer. Dit
kan komen door bepaalde updates van het programma Windows of door
wijzigingen die aangebracht zijn door uw provider, waar wij helaas niets aan
kunnen doen. Toch vinden wij het belangrijk dat u blijft aangeven wanneer u de
nieuwbrief niet ontvangt. De nieuwsbrief is overigens ook te vinden op onze
website: www.jan-ligthart.nl

Tulpenactie Ouderraad
Deze week mogen de kinderen lopen voor de tulpenactie. Denkt u eraan aan
aanstaande maandag 2 maart de bestellijsten en het geld bij de groepsleerkracht
in te leveren?

Scholierenloop 2020
AV Fivelstreek uit Delfzijl organiseert zaterdag 4 april voor de 46e
keer de Scholierenloop. Dit lijkt nog ver weg maar de inschrijving
is al geopend. Veel inwoners uit Delfzijl en directe omgeving
hebben in de afgelopen jaren zelf meegedaan en zijn nu aanwezig
om hun eigen kinderen aan te moedigen. Op het sportpark
‘Centrum’ worden de verschillende afstanden gelopen, waarmee
de deelnemers punten kunnen scoren voor hun school. De vraag
is welke school dit jaar gaat winnen.
Ieder jaar doen er rond de 420 kinderen mee van het basisonderwijs. In zo’n 35 verschillende series
worden er 3 verschillende afstanden gelopen. De allerkleinsten in de leeftijd 4 en 5 jaar lopen 200
meter. De deelnemers van 6, 7 en 8 jaar lopen een volledige ronde van 400 meter. Vervolgens mogen
de 9, 10, 11 en 12 jarigen hun kunnen laten zien over 2 ronden. Bij de 800 meter series lopen er hazen
voor de leerlingen. Bij de 200 en 400 meter zijn er geen hazen, maar wel hardlopers die mee rennen
om ze te begeleiden en in de gaten te houden. Ook worden er series door ouders en leraren gelopen,
die op deze wijze ook punten kunnen verdienen voor hun school. De aanvangstijd zal om + 13.00 uur
zijn. De juiste starttijden per leeftijdsgroep zult u van te voren ontvangen.
Voor alle deelnemers is er een leuke herinneringsmedaille en de nummers 1, 2 en 3 worden
gehuldigd op het podium. Daarnaast zijn er natuurlijk ook prijzen voor de winnende scholen.
Training. Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid voor de deelnemers van de Scholierenloop om te
trainen onder begeleiding van de trainers van AV Fivelstreek. Er is een schema gemaakt wanneer er
getraind kan worden door de verschillende leeftijden. Hierdoor zal er getraind kunnen worden in
kleinere groepjes zodat er voldoende aandacht is voor iedereen. In het schema hieronder zijn de
leeftijdsgroepen aangegeven. De training vindt plaats op de atletiekbaan van sportpark ‘Centrum’.
Wil je hieraan meedoen dan hoef je alleen maar een mailtje sturen naar:
scholierenloop@avfivelstreek.nl
Training schema: Wanneer Wie Hoe laat
Maandag 30 maart
4 t/m 6 jaar
Dinsdag 31 maart
9 en 10 jaar
Woensdag 1 april
7 en 8 jaar
Donderdag 2 april
11 jaar en ouder van

van 18.00 uur tot 18.30 uur
van 18.00 uur tot 18.30 uur
van 18.00 uur tot 18.30 uur
18.00 uur tot 18.30 uur

Opgave Kan via de mail naar Mirjam Berghuis:
mirjamberghuis@marenland.org met hierin het volgende
vermeld: Voornaam, achternaam, geboortedatum en e-mail
adres.

Bouwteam Corso
Helaas hebben verzoeken om hulp te krijgen bij de bouwploeg niets
opgeleverd. Vandaar dat we een plan hebben bedacht om toch een mooie
corsowagen te maken. Alle ouders van kinderen uit groep 1 die meedoen
aan de corso hebben een brief gekregen om zich op te geven om één
avond te helpen met het bouwen aan de kar.
Maar meer hulp is altijd welkom. Dus als u denkt, ik heb ook wel zin en tijd om een avond te helpen,
dan kunt u zich opgeven op de lijsten die hangen in de hal bij de kleuteringang. Hierop kunt u
aangeven welke avond(en) u beschikbaar bent. Het werk dat moet gebeuren wordt gecoördineerd
door de corsogroep. Ook de materialen worden verzorgd door de corsogroep. We hebben alleen
helpende handen nodig om te bouwen. Vele handen maken licht werk!

De schoolreizen
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s.
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 4/5,5 & 6
Groep 6/7 & 7
Groep 8

Sanjesfertier
Aqua Zoo
Drouwenerzand
Schloss Dankern
Kamp

25 mei
23 juni
24 juni
18 juni
3 juni t/m 5 juni

€26,€26,€26,€26,€75,-

U wordt vriendelijk verzocht dit bedrag te betalen vóór 1 mei 2020 op onderstaand rekeningnummer:
NL87 RABO 0308 5200 84 t.n.v. stichting vrienden van het openbaar onderwijs Appingedam.
Vermeldt u ook voor welke leerling betaald wordt en in welke groep de leerling zit.
Let op: Dit is een ander rekeningnummer dan die van de ouderbijdrage en het fluorgeld!

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- 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.

