INFObulletin

9l

Kalender

maandag
2 maart

e-mail: jla@marenland.org
website: www.jan-ligthart.nl
www.olingertil.nl
dinsdag
3

woensdag
4

donderdag

vrijdag

5
Start Rots en
Waterlessen
groep 5 t/m 8

6
Juf Andrea
afwezig

Groep 4/5
Niemandsland

9
Margemiddag
Alle kinderen
zijn om 12.00 vrij

10

16

17

23

Donderdag
5 maart
2020

11
Groep 5A +
3A Niemandsland
18
Groep 7/8
Wandelen
voor water

24
Maandviering
groep 1/2B en
groep 3B

Groep 6A
Boomfeestdag
25

Juf Andrea
afwezig
12
Rots en Water
Groep 4A
Niemandsland
19
Rots en Water

26
Rots en Water

zat.

zon.

7

8

13

14

15

20
Juffendag
groep 1 en 2

21

22

27

28

29

Play-in
14.30-15.30
uur

Groep 7A
gastles ‘week
v/h geld!’

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.

Even voorstellen…. Simona Helmus
Door het vertrek van juf Greet, vanwege haar pensioen mag ik gaan werken in
groep 4. Hieronder vertel ik kort wat over mijzelf.
Mijn naam is Simona Helmus. Voordat ik 15 jaar geleden ben begonnen in het
onderwijs werkte ik in het bedrijfsleven. Ik heb gekozen voor het
onderwijs omdat het een veelzijdig en dankbaar beroep is. Het is geweldig om
met het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van jonge mensen te mogen
werken. Ik geniet er enorm van om leerlingen hun succes ervaringen te
zien ervaren, maar ook om leerlingen te leren omgaan met tegenslagen.
Mijn vorige school ging over naar een christelijk bestuur en aangezien mijn hart ligt bij het openbaar
onderwijs, heb ik de overstap gemaakt naar de Jan Ligthart.
Heeft u nog vragen of wilt u gewoon even kennismaken dan kan dat op de dagen dat ik aanwezig
ben: ma di, do en vrijdag. Inmiddels heb ik een leuke en leerzame periode achter de rug, en kijk ik er
erg naar uit om verder te gaan werken met deze groep op deze school.

Madelon Hoogvorst
Ik ben Madelon Hoogvorst, 25 jaar en ik woon in Groningen. Sinds de krokusvakantie
werk ik drie dagen per week op de Jan Ligthart. Ik zal tot de zomervakantie in
verschillende klassen invallen.
In mijn vrije tijd ga ik graag naar de film. Verder houd ik van lezen en ben ik creatief.
Ik vind het leuk om te breien, haken en naaien.

Coronavirus
Instructie handhygiëne:
Het Coronavirus kan op je handen komen als je een voorwerp
aanraakt of iemand een hand geeft. Via je handen kan het virus in je
ogen, neus of mond en vervolgens in je luchtwegen komen. Goede
handhygiëne verlaagt de kans op besmetting.
Instructie
• Was vaak je handen met water en zeep (of gebruik handenalcohol).
Direct na binnenkomst, voor en na toiletgebruik, voor en na het eten, bij contact met derden, vlak
voor vertrek.
• Droog je handen met een papieren doekje
• Doe gebruikte papieren doekjes meteen in de afvalemmer.
Tips
• Als je stoffen handdoeken gebruik, ververs deze dan geregeld, minimaal 4 keer per dag.
• Raak zo min mogelijk je eigen ogen, neus en mond aan.
• Deel geen bekers, borden, lepels een dergelijke met anderen.
Instructie hoest- en nieshygiëne:
Het Coronavirus kan in de lucht of op je handen komen als je hoest of niest. Via de lucht of je
handen kan het virus rechtstreeks of via contactvlakken overgebracht worden op andere mensen.
Goede hoest- en nieshygiëne verlaagt de kans op besmetting.
Instructie
• Gebruik een schone papieren zakdoekje (of tissue).
• Gebruik het zakdoekje maar één keer.
• Hoest of nies niet in de richting van andere mensen.
• Gooi het zakdoekje na gebruik meteen in de afvalbak.
• Hoest of nies eventueel als alternatief in de holte van je elleboog.
• Was je handen met water en zeep (of gebruik handenalcohol).
In school hangen vanaf deze week pictogrammen, zodat ook kinderen zich bewust worden van deze
instructies.

Muziek aan de basis
Dit schooljaar maken de leerlingen van groep 5 kennis met het bespelen van een muziekinstrument
als onderdeel van het culturele aanbod in het lesprogramma op school. Dit gebeurt met het project
Muziek aan de Basis, dat wordt georganiseerd door twee muziekverenigingen uit Appingedam, het
Damster Stedelijk Harmonie Orkest en Slagwerkensemble Appingedam.
Na een introductieles hebben de leerlingen een instrument uitgekozen. Vorige week donderdag zijn
de lessen gestart.
Naast de lessen worden na schooltijd 2 play-ins georganiseerd, waarbij de leerlingen van alle
scholen samen oefenen als een groot orkest.
De eerste play-in is op vrijdag 6 maart in de Olingertil van 14.30 tot 15.30 uur. Vanaf 15.15 uur zijn de
ouders/verzorgers van harte welkom om het resultaat te beluisteren. De tweede play-in is op vrijdag
27 maart in OPwierde.
Woensdag 22 april is er een voorspeelconcert in de Olingertil. De kinderen van de Jan Ligthart en de
Citer geven samen een concert. Dit is van 19.00 tot 20.00 uur.

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
13.15 – 14.00

groep 5
groep 6
groep 6/7
groep 7
groep 8

Wandelen voor water
Op woensdag 18 maart gaan de groepen 6/7, 7 en 8 Wandelen voor Water. Afgelopen
dinsdag hebben ze een gastles gehad over het belang van en het gebrek aan schoon
drinkwater. Vandaag krijgen ze een sponsorformulier mee. Het is de bedoeling dat ze
zich laten sponsoren om geld op te halen voor schoon drinkwater
wereldwijd. Op www.wandelenvoorwater.nl is meer informatie over de actie te
vinden. Uiterlijk vrijdag 13 maart moeten de formulieren en het opgehaalde contante
geld ingeleverd zijn bij de groepsleerkracht.

Bouwteam Corso
Inmiddels zijn er een aantal mensen die zich hebben opgegeven om te
komen helpen met het bouwen van de corsowagen. Wij zijn hier erg blij
mee! Ook is de eerste avond gevuld met ouderhulp. Wij verwachten dat
deze week of volgende week ook de andere avonden ingevuld zullen
gaan worden. Zo gaat het toch nog helemaal goedkomen met het
bouwen en kunnen we in september met een mooie corsowagen aan de
optocht deelnemen!

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.

