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Tijdelijke huisvesting  
Volgens de planning van de gemeente/NCG wordt er komende week begonnen met de 
voorbereidingen voor de bouw van een extra tijdelijke vesting. Deze wordt voor het al bestaande 
tijdelijke gebouw geplaatst (over de oude Olingermeeden). Het is de bedoeling dat deze 1 augustus 
opgeleverd gaat worden. De versterking van het huidige gebouw begint bij de gymzaal, zodat we die 
weer zo snel mogelijk kunnen gebruiken. Verder zijn we druk in overleg met een verhuisbedrijf om te 
kijken naar de (on)mogelijkheden en de planning. Zodra hier meer over bekend is, laten we het u 
weten. 
 

Parkeerplaats  
De nieuwe parkeerplaats naast Mondzorg is klaar voor gebruik! Wilt u hier zoveel mogelijk gebruik 
van maken? 

 
Website Omegle 
In de groepen 8 is vorige week woensdag gesproken over de website Omegle. Deze website wordt 
nogal eens door YouTubers en vloggers op social media (TikTok etc.) gebruikt om chatgesprekken te 
houden met hun fans. Deze site biedt de mogelijkheid om vrijblijvend met andere (onbekende) 
mensen te chatten of te videobellen. Veel kinderen kennen deze site dus ook en hebben deze site, 
zoals ze zelf aangaven, wel eens bezocht. 
 
Wij zijn enorm geschrokken van de verhalen die uit de beide groepen 8 naar voren kwamen. 
Meerdere leerlingen gaven aan dat ze contact hebben gehad met jongens en/of mannen die de 
leerlingen hebben verzocht hun kleren uit te trekken of waarbij deze jongens/mannen hun 
geslachtsdeel ongevraagd lieten zien.  
 
We willen jullie daarom vragen om hier met jullie kinderen over te praten. In de klas zullen we hier 
ook aandacht aan blijven besteden.  
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Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 

Formatie 
Jaarlijks wordt er gekeken naar het aantal ingeschreven leerlingen. Op basis daarvan weten we 
hoeveel personeel er ingezet kan worden en kan er een groepsindeling worden gemaakt. Op dit 
moment zijn we druk bezig om het plaatje rond te maken voor komend schooljaar. Dit rooster wordt 
besproken met alle leerkrachten en wordt vervolgens gepresenteerd aan de MR. Indien de MR 
akkoord gaat wordt het rooster bekend gemaakt aan de ouders.  
 

Eindtoets 
De score van de eindtoets in binnen. De leerlingen van groep 8 hebben het 
heel goed gedaan! De gemiddelde score is 81,2. Het landelijk gemiddelde ligt 
op 80,0. 

 
 
Uitvoering muziek 
Op donderdag 23 juni is de laatste muziekles van dit schooljaar. De 
kinderen willen graag laten zien wat zij hebben geleerd. En daarom 
worden jullie van harte uitgenodigd op donderdag 23 juni. De 
kinderen zullen dan een aantal liedjes zingen die zij hebben geleerd 
tijdens de muzieklessen van meester Roy. U kunt alleen bij uw eigen 
kind(eren) kijken.  
 
Tijdschema:  
8.20-8.45 groep 1D                                   
9.00-9.30 groep 1/2C en groep 3A        
10.00-10.30 groep 1/2B en groep 3B 
10.45-11.15 groep 1/2A en groep 4A 
11.30-12.00 groep 4/5B 

 
 
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. 

 
In groep 3b viert juf Gwen haar verjaardag op 10 juni  
Omdat de groepen 1 en 2 dan ook hun verjaardag vieren staat juf  
Lysanne deze vrijdag in groep 1 en 2 (maar komt vast wel even bij 
ons langs). Alle kinderen die het leuk vinden om verkleed naar 
school te komen, mogen zich op deze dag verkleden. We zorgen op school voor een lekker 
pauzehapje en wat te drinken. Ook zijn er in de klas al genoeg spelletjes die we kunnen spelen. Het is 
niet nodig om extra spelletjes of speelgoed mee te nemen. 

 
 
Nieuwe lunchbox en/of beker bestellen 

Donderdag 9 juni worden er nieuwe lunchboxen en/of bekers besteld. Mocht u een 
lunchbox en/of beker willen bestellen, dan graag voor woensdag 8 juni even laten weten via 

de e-mail: jla@marenland.org  
 
De lunchboxen en bekers kosten €8,00 per stuk of €16,00 per set. Graag 
vooraf bij de leerkracht betalen of vooraf overmaken op rekeningnummer: 
NL87 RABO 0308 5200 84 t.n.v. stichting vrienden van het openbaar 
onderwijs Appingedam. Onder vermelding van naam leerling en dat het 
gaat om een beker en/of lunchbox. 

 
De lunchboxen en bekers worden pas meegegeven als hiervoor betaald is. Nieuwe leerlingen krijgen 
een lunchbox en beker van de school.  
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Rapporten 
Graag de rapporten inleveren bij de eigen groepsleerkracht.  

 
 
 
 

 
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 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,-   
 
 

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.  
Op maandag 27 juni verwerken de leerkrachten de toetsgegevens en maken ze de rapporten klaar. 
 
 


