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De staking 
De vorige week is er gestaakt in het onderwijs. De leerkrachten van de Jan Ligthart zijn op 
donderdag 30 januari naar de demonstratieve bijeenkomst in Groningen geweest. Op vrijdag 31 
januari heeft een deel van het team een bezoek gebracht aan de Damsterheerd. Daar hebben we 
liedjes gezongen en koffie gedronken met de bewoners.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
3 februari 
 

4 
 

5 6 
Groep 6/7 naar 
Tram en 
Treinmuseum 

7 
Rapporten 
gaan mee 

8 9 

10 
Week van de 
ouder-
gesprekken 
 
Maandviering 
groep 5A en 7A 

11 
Groep 1/2C 
naar 
Groninger 
Museum 
8.15 uur 
vertrek 
 

12 13 
Groep 1/2B 
naar het 
Groninger 
Museum 
8.15 uur 
vertrek 

14 
Groep 1/2C 
naar het 
Groninger 
Museum  
8.15 uur 
vertrek 

15 16 

17 
Vakantie 

18 
Vakantie 

19 
Vakantie 

20 
Vakantie 

21 
Vakantie 

22 23 

24 
Ouder-
gesprekken 
groep 8 

25 
Juf Madelon 
begint 
vandaag 

26 27 28 29 1 
mrt 

2 3 4 5 
Start Rots en 
Waterlessen 
groep 5 t/m 8 

6 7 8 

 

                        INFO bulletin 
Donderdag 

6 februari 

2020 

Kalender 

 

maandag             dinsdag                 woensdag            donderdag            vrijdag               zat.          zon. 

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

 



   
 

   
 

 

Verandering in de structuur van de school 
Directieniveau 
De directietaken zijn nu verdeeld tussen juf Andrea en meester Siemon. Het komt er op neer dat de 
dagelijkse leiding onder de verantwoording van juf Andrea valt en dat meester Siemon de financiën 
beheert en de Olingertilzaken verzorgt. Doordat ons bestuur, Marenland de voormalige directeur van 
de Prinses Beatrixschool te Loppersum heeft benoemd als directeur van de Vuurvlinder ontstaat er 
vacatureruimte op de Prinses Beatrixschool in Loppersum. De vacature wordt per augustus ingevuld 
door een nieuwe directeur. Tot aan deze datum wordt meester Siemon waarnemend directeur in 
Loppersum 
Dit houdt in dat de taken die meester Siemon nu doet in de OBS Jan Ligthart overgenomen worden 
door juf Andrea. Dit zal in ieder geval duren tot aan de zomervakantie. 
Meester Siemon blijft wel voorzitter van het MT van de Olingertil. 
 
Kortom: 
Juf Andrea is waarnemend directeur van alles wat te maken heeft met de OBS Jan Ligthart. 
Meester Siemon is aanspreekpunt voor alle zaken betreffende de Olingertil. 
 
Verandering in de groepsformatie 
Extra onderbouwgroep.  
Door groei van het aantal kleuters kunnen we per 1 maart een extra onderbouwgroep starten. De 
nieuwe groep komt in het lokaal dat nu in gebruik is als personeelskamer. Alle huidige onderbouw 
groepen houden 25 kinderen. De groepen zullen dus ook niet groter worden. De andere kinderen 
zitten vanaf 1 maart in de zogenaamd 0-groep. Deze groep start met 10 kinderen. Alle kinderen die dit 
jaar nog als 4-jarige starten worden in de 0-groep geplaatst. Uiteindelijk zullen hier ook tussen de 20 
en 25 leerlingen in zitten. Door deze extra onderbouwgroep wordt het leerkrachtenrooster als volgt: 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 0 Lisette Lisette Lisette Lisette Jolijn 

Groep 1-2A Petra Petra Petra Petra Petra 

Groep 1-2 B Lysanne Lysanne Chantal  Chantal Chantal 

Groep 1-2 C Miranda Miranda Miranda Nanda Nanda 

 
Wij willen graag weten welke kinderen nog dit schooljaar starten, zodat we daarop kunnen 
anticiperen.  Heeft u, of kent u nog een toekomstig kind van onze school, dan willen we heel graag 
dat u hem of haar alvast aanmeldt, zodat teleurstelling wordt voorkomen. 
 

Groep 7 
Juf Larissa staat op de woensdag in groep 7. Zij gaat vanaf 24 februari volledig werken op de Citer. 
Juf Madelon Hoogvorst is een nieuwe leerkracht die we hebben aangetrokken. Zij gaat bij ons werken 
op dinsdag t/m donderdag. Haar taken zien er voorlopig als volgt uit: 

- dinsdag       ondersteunende werkzaamheden in de bovenbouw 
- woensdag   groep 7 
- donderdag  vervanging van meester Jan om de week in groep 5 (van juf Patricia) 

   en ondersteunende werkzaamheden om de week in de bovenbouw. 

 
Groep 4 
Juf Simona is deze week begonnen als leerkracht in groep 4. In een volgend info zal ze zich aan u 
voorstellen. 

 

Excursie groep 6/7 
Groep 6/7 is vandaag op excursie naar het tram en treinmuseum te Zuidbroek.   
 

 
Maandviering groep 5A en 7A 
In de centrale hal geven de groepen 5A en 7A maandag 10 februari een voorstelling. U bent als 
ouders van harte welkom om te komen kijken. Ook opa’s en oma’s en buurtbewoners zijn van harte 
welkom.  De voorstelling is van 13.15 tot 13.50 uur in de centrale hal van ‘de Olingertil’. Vanaf 13.00 
uur is de zaal open. 

 
 

 



   
 

   
 

 

De schoolreizen  
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s.  
  
Groep 1/2   Sanjesfertier    25 mei   €26,-  
Groep 3/4     Aqua Zoo  23 juni  €26,-  
Groep 4/5, 5 en 6 Drouwenerzand  24 juni   €26,-  
Groep 6/7  en 7  Schloss Dankern 18 juni   €26,-  
Groep 8   Kamp     3 t/m 5 juni  €75,-    
 
U wordt verzocht dit bedrag te betalen voor 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 andere rekeningnummer dan die voor het ouderbijdrage en fluorgeld!  

 
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 van 18.00 uur tot 18.30 uur 

Dinsdag 31 maart 9 en 10 jaar van 18.00 uur tot 18.30 uur 

Woensdag 1 april 7 en 8 jaar van 18.00 uur tot 18.30 uur 

Donderdag 2 april 11 jaar en 
ouder 

van 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. 
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Ouderbijdrage en fluorgeld 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- fluorgeld (vanaf groep 2). 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313025398 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.   
 
 

Toegevoegd aan ons infobulletin : 
 
EEN ONDERNEMERSPROJECT VAN OUD LEERLINGEN VAN ONZE SCHOOL 

 
Day for Change 
 Wij zijn een groep leerlingen van havo 3. Wij hebben een opdracht 
waarbij we een onderneming met behulp van een microkrediet 
(kleine lening van de bank) moeten starten, hiermee willen wij een 
zaal huren en leuke spelletjes doen. Voor 3 euro per kind kunt u uw 

kind opgeven, ouders zijn natuurlijk van harte welkom om te komen kijken. Met het geld wat wij 
verdienen, helpen wij ontwikkelingslanden. Het geld gaat namelijk naar mensen die arm zijn, die 
kunnen een cursus bedrijfseconomie en zelf ook een microkrediet krijgen, hiermee kunnen ze hun 
eigen bedrijf starten en uit de armoede geholpen worden.  
Voor meer informatie kunt u de ‘’Day for Change’’ website opzoeken. 
 

Met deze naschoolse activiteit gaan we veel leuke spellen doen, onder andere blikspuit, koningsbal, 
freerunning en ander leuke activiteiten. Kinderen van 10 t/m 12 zijn van harte welkom om mee doen, 
en er is ongeveer plek voor 30 kinderen. Er is een gymdocent aanwezig voor de veiligheid van uw 
kind.  
 
Het is op donderdag 13 februari van 16:00 tot 17:30 uur bij het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, 
Pastorielaan 11,  Appingedam 9901 CE (Ook wel: Eemsdelta College, Ommelander College 
genoemd). 
 
Om mee te kunnen doen moet uw kind aangemeld worden. Daarvoor kunt u een email sturen naar dit 
email adres: hugoduinkerken@icloud.com  
Graag willen we de volgende informatie bij het aanmelden: Naam kind, e-mailadres en 
telefoonnummer. 
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