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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief met alle voor u belangrijke informatie en wetenswaardigheden.
Met vriendelijke groet,
Team obs Jan Ligthart
Mededelingen
Communicatielijnen bij extreme gevallen:
Graag willen we voorkomen dat we mensen dubbel of, erger , niet kunnen berichten
bijvoorbeeld bij ijzel of andere omstandigheden.
We hebben besloten dat we d.m.v. onze website: www.obsjanligthart.nl en via de mail zo
spoedig mogelijk iedereen van informatie proberen te voorzien. Houd daarom in extreme
situaties uw mail goed in de gaten of raadpleeg de website.
Ps. Wilt u er voor zorgen dat wanneer er wijzigingen zijn in uw contactgegevens deze bij
school bekend zijn!
LOT
Na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen weer gecontroleerd worden op hoofdluis.
Dit is op woensdag 9 maart. Zou u er voor willen zorgen dat uw kind op die dag geen gel in het
haar heeft?
Het LOT-team kan dan de haren niet kammen en dus niet goed controleren.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
Afsluiting ateliermiddagen
Maandag 22 februari a.s. is alweer onze laatste ateliermiddag.
Alle kinderen, ouders en leerkrachten die hieraan mee hebben gedaan willen u graag vertellen
en/of laten zien wat ze zoal gedaan/gemaakt hebben.
U bent daarom van harte welkom vanaf 14.15 u. tot 14.45 u. om eens een kijkje te nemen op de
locatie waar uw kind hard aan de slag geweest is tijdens deze middagen.
U kunt dan de kunstwerken bewonderen, proeven, meedoen enz.
De kinderen gaan vervolgens terug naar hun eigen school en gaan van daaruit om 15.15 u naar
huis. We hopen weer op veel bezoekers!
Uit de klassen
Voorstelling: In het kader van de Nationale Voorleesdagen, hebben de kinderen van groep 1
en 2 maandag 8 februari een voorstelling in het speellokaal .Het gaat over het boek: “We
hebben er een geitje bij”. Aan het begin van de Nationale Voorleesdagen wordt dit boek al
voorgelezen in de klas, dus de kinderen kennen het verhaal. De mensen van het IVAK maken
eer altijd een mooie voorstelling van.
De groepen 3 t/m 6 gaan dinsdag 9 februari naar de Molenberg om de voorstelling
“Zeehelden” te gaan zien.
Deze kinderen moeten die dag om 13.00 uur op school zijn!
We gaan vervolgens lopend naar de Molenberg .De voorstelling begint om 13.30 uur!

Schoolreis groep 1 en 2:
Het is nog vroeg, maar toch willen we de schoolreis van groep 1 en 2 al even aanstippen. Het is
bij ons op school de gewoonte dat van de leerlingen die in groep 2 zitten, een van de ouders
mee mag op schoolreis. ( voor begeleiding).
De schoolreis zal plaatsvinden op woensdag 15 juni 2016 en gaat naar Nienoord in Leek. Graag
willen we zo spoedig mogelijk weten van deze ouders, of ze mee gaan of niet. Dit in verband
met de vastlegging van de bus en van Nienoord. . Mocht u niet mee kunnen, dan mag eventueel
de vaste oppas mee.
Vertel- lettertassen: Groep 1 en 2 krijgen volgende week weer een vertel- of lettertas mee
naar huis. We hopen dat u er samen met uw kind weer veel plezier aan zult beleven.
Cito toetsen groep 1 en 2: De Cito toetsen zijn inmiddels afgenomen. We willen u nu in de
gelegenheid stellen om de toetsen van uw kind te bekijken. Dit doen we op maandag 8 februari
a.s. van 15.15 uur tot 16.00 uur. U krijgt dan uitleg en kunt eventueel nog vragen stellen.
Mocht u deze middag niet kunnen komen, kom dan even langs voor een andere afspraak.
Schaatsen

Op dinsdag 12 januari j.l. zijn de groepen 5 en 6 van obs Tasveld en obs Jan Ligthart
gezamenlijk aan het schaatsen in Kardinge geweest.
We begonnen met een schaatscursus in de ijshockeyhal en daarna hebben de kinderen hun
schaatstalenten tentoongesteld op de 400 meter baan.
We kijken dan ook terug op een hele geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is!

MR nieuws

Dag mede ouders.
Als nieuwe MR leden willen wij ons graag even voorstellen.
Mijn naam is Tony Duarte van Eeden, 38 jaar. Mijn beide zoons zitten op de Jan Ligthart, in
groep 1 en 5.
Getrouwd en woonachtig in het centrum van Delfzijl.
Werkzaam bij stichting Elker als coördinator van de afdeling beschermd wonen voor
jongeren van 17 t/m 27 jaar met een gedragsstoornis.
Via deze weg wil ik u graag uitnodigen om eventuele onderwerpen die u graag wil dat de
MR aankaart binnen school richting mij te benoemen.
Dit zou kunnen door mij op school aan te spreken of via het volgende mail adres:
tonyvaneeden@home.nl

Met vriendelijke groet, Tony Duarte van Eeden MR Lid.
Hallo mede Jan Ligthart ouders/verzorgers,
Ook ik wil mij graag even voorstellen als nieuw MR lid.
Mijn naam is Mark Herder, 32 jaar jong getrouwd en vader van 2 jongens (welke nu beide
op de Jan Ligthart zitten, groep 1 en 4)
Wij wonen met veel plezier in Delfzijl (Oud-West).
Ik werk als consultant Wireless&Security bij een groot IT bedrijf. Eind 2015 ben ik
gevraagd om zitting te nemen in de MR van onze school.
Mijn doel is om vanuit de ouders en verzorgers mogelijke zorgen of ideeën kort te kunnen
sluiten samen met de school.
Zo krijgen onze kinderen een fijne leeromgeving die ze verdienen met de nodige aandacht
voor zorg en ontwikkeling.
Mochten jullie iets willen inbrengen in de MR, of kan ik vragen beantwoorden? Ik ben
bereikbaar via de e-mail (mark.herder@hotmail.com).
Uiteraard mag iedereen mij ook aanspreken wanneer ik op het schoolplein ben.
Mark Herder
Voorzitter MR obs Jan Ligthart

Belangrijke data en andere zaken
5 februari: de concierge Joop Dijk jarig
8 februari: voorstelling groep 1 en 2
8 februari: inloop Cito toetsen groep 1/2
9 februari: voorstelling groep 3 t/m 6
9 februari: Juf Marga Lamain jarig
10 en 11 febr. : VO-gesprekken
22 februari ; afsluiting ateliermiddagen
22 februari: inleveren vertel- lettertassen.
24 februari: bijeenkomst verteltascommissie
27 febr. t/m 6 maart.: voorjaarsvakantie
7 maart: ouderraadvergadering
7 maart: oud papier
9 maart: controle hoofdluis LOT-team
4 maart: juf Tineke en meester Pim jarig.

Batterijen
U kunt nog steeds batterijen op school
inleveren. We krijgen daar punten voor die
weer ingewisseld kunnen worden voor
speelmateriaal voor de kinderen.

