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Afscheid Lisa
Na 9 jaar werkzaam geweest te zijn op obs Jan Ligthart is vrijdag de laatste werkdag van Lisa, onze
administratief medewerkster. Wij zullen haar erg missen! We wensen haar veel succes met alles wat
ze gaat doen!

Musical groep 8
Groep 8 heeft gisteren de afscheidsmusical ‘De Boskampi’s’ gespeeld voor
ouders. De voorstelling was weer prachtig om naar te kijken en je kon zien
dat de leerlingen plezier beleefden aan het spelen van hun rol. Altijd weer
prachtig hoe kinderen je kunnen verrassen op het toneel.

We wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes op het Voortgezet
Onderwijs!

Nieuwe leerkracht volgend schooljaar
Volgend schooljaar komt Jessica Oldenbeuving bij ons werken. Ze komt 5 dagen in groep 7/8. We
wensen haar veel succes toe!

Beste kinderen, ouders en collega’s,
Bij deze stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Jessica Oldenbeuving.
Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vriend Peter in Oostwold
(Oldambt). Momenteel ben ik werkzaam als leerkracht op OBS
Meedhuizen, in Meedhuizen.
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op OBS Jan Ligthart te vinden als
juf van groep 7/8. Binnenkort kom ik alvast even langs om kennis te
maken met de klas en wellicht zien jullie mij rondlopen.
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en op de Jan Ligthart
te mogen werken. Hebben jullie vragen, wil je iets weten of gewoon
even gedag zeggen? In het nieuwe schooljaar ben ik de gehele week te vinden in groep 7/8. Voor nu
wens ik jullie een fijne zomer toe en tot ziens in het nieuwe schooljaar!

Nieuwe onderwijsassistent
Sinds juni werkt Cordula Kroeske bij ons op school als onderwijsassistent. Juf Cordula heeft de
taken van juf Marlies overgenomen. Volgend schooljaar is juf Cordula maandag t/m donderdag
werkzaam bij ons. Haar taken zijn voornamelijk het begeleiden van groepjes leerlingen.
In een volgende nieuwsbrief stelt juf Cordula zich aan u voor.

Vakantierooster
In een eerdere mail stond de voorjaarsvakantie niet goed vermeld. Vandaar nog een keer het
vakantierooster en de margedagen.
Vakantierooster 2020-2021
Vakantie

van… tot en met …

Herfstvakantie

12 – 16 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 – 01 januari 2021

Margedag

04 februari 2021

Voorjaarsvakantie

22– 26 februari 2021

Margedag

24 maart 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Meivakantie

26 april – 07 mei 2021

Hemelvaart

13 + 14 mei 2021

Pinkstervakantie

24 mei – 25 mei 2021

Margedag

21 juni 2021

Zomervakantie

12 juli – 20 augustus 2021

Enquête over het afstandsonderwijs
In de bijlage vindt u het overzicht van de reacties op de enquête die Stichting Marenland en
Noordkwartier eind mei hebben uitgezet.

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 van hen op
het podium ligt.

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.

Activiteiten zomervakantie Oling
Deze zomer elke week super leuke sport- en spelactiviteiten! Ook meedoen en kom je uit deze wijk?
Meld je dan aan! Er kunnen max. 30 kinderen per activiteit meedoen. Aanmelden vóór maandag 6 juli.
Vol = Vol! In de bijlage meer informatie.

JongGOUD Eemsdelta
In de Eemsdelta-gemeenten worden allerlei toffe activiteiten georganiseerd. In de bijlage vindt u een
activiteitenladder wat er allemaal te doen is.

Summer Football school

Het team OBS Jan Ligthart wenst iedereen een fijne
zomervakantie!
We zien jullie graag allemaal weer op 17 augustus!

