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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer een nieuwe nieuwsbrief met daarin ook nieuws uit de groepen.
Met vriendelijke groet,
Team obs Jan Ligthart
Mededelingen
Geraniumactie:
In het voorjaar kriebelt het weer om de tuin en het terras wat gezelliger te maken. Na het succes
van voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar een geraniumactie. Ook kunt u natuurlijk
weer hanging baskets bestellen. De hanging baskets zijn nu voorzien van een waterreservoir.
Ook zijn de potten nu iets groter.(27 cm) Familieleden en buren enz. mogen ook weer bestellen.
De geraniums en hanging baskets komen van dezelfde kweker, dus we weten dat we kwaliteit
kunnen leveren.
In de week voor de voorjaarsvakantie krijgt uw kind een bestellijst mee naar huis.
Deze bestellijsten en het geld moeten uiterlijk 14 maart ingeleverd worden op school!!
Wel vragen we u bij de bestelling direct te betalen. Zo kan alles later vlot afgehandeld worden.
De geraniums en hanging baskets worden geleverd in week 16(18 april). Dit is de week voor
de meivakantie en vóór Moederdag (8 mei). Misschien een leuk cadeautje! Extra bestellijsten
kunt u op school afhalen. We proberen weer zoveel mogelijk te verkopen. U helpt ons toch ook
mee?
De uitlevering zal plaats vinden op woensdag 20 april. Hier hoort u later meer over.
Paasmarkt extra hulp gevraagd
Welke ouders willen ons helpen bij de Paasmarkt op woensdag 23 maart?
U kunt zich aanmelden bij juf Annet, meester Piet, mevrouw Stephanie Wijk of mevrouw Ellen
Freuling.
Ook kunt u even een mailtje naar school sturen ( obsjanligthartdelfzijl@marenland.org)
Lot
Na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen weer gecontroleerd worden op hoofdluis.
Dit is op woensdag 16 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.
Uit de klassen
Groep 1 en 2
Voorstelling: In het kader van de Nationale Voorleesdagen, hebben de kinderen van groep 1 en
2 maandag 8 februari een voorstelling in het speellokaal gehad. Het ging over het boek: “We
hebben er een geitje bij.” Aan het begin van de Nationale Voorleesdagen was dit boek al
voorgelezen in de klas, dus de kinderen kenden het verhaal. De mensen van het IVAK hadden
er weer een mooie voorstelling van gemaakt.
De afgelopen periode hebben we over de winter en over thema “warm/ koud” gewerkt. Deze
thema’s ronden we deze week af en na de voorjaarsvakantie beginnen we met thema “eten” en
thema “Pasen”.
Tip: Het valt ons op dat er nog veel kleuters zijn die moeite hebben met het aan- en uitkleden.
Zou u daar als ouder wat tijd aan kunnen besteden, dat scheelt veel tijd, zowel thuis als op
school. Kinderen kunnen je soms zo hulpeloos aankijken, “hoe moet dit?”
Ook bij het aan- en uitdoen van schoenen. Doe uw kind schoenen aan, waar ze zichzelf mee
kunnen redden. U zult merken dat het u thuis ook tijd scheelt. Zelfredzaamheid!!!

Parkeren: Let u er ook nog even op waar u uw auto parkeert?

Denk aan de veiligheid van uw kind en die van anderen!

Groep 3 en 4
Alle kinderen, of het nu van groep 3 of 4 is, mogen een spreekbeurt geven.
Bedenk een onderwerp, verzamel wat attributen en vertel er iets over. Duurt het maar 5
minuten, prima. Het gaat erom dat je een keertje voor de klas staat en iets vertelt en iets laat
zien. We kunnen ook het digibord erbij gebruiken om mooie plaatjes te laten zien.
Wel even een afspraak maken wanneer je het gaat doen.
Groep 5 en 6
Scoor een boek:
Twee weken gelden zijn er twee medewerksters van de bibliotheek geweest om uitleg te geven
over het project: ‘Scoor een boek’. Wanneer kinderen een boek uitgelezen hebben, kunnen ze
het verhaal vertellen aan de meester of de juf en als dit goed gedaan is, krijgen ze een sticker die
ze achterin de klas kunnen plakken op een poster. Zo kan iedereen zien hoeveel boeken er al
gelezen zijn.

Groep 7 en 8
EHBO
Groep 8 heeft dinsdag 16 februari j.l. het jeugd EHBO examen gedaan.
Alle leerlingen zijn geslaagd!
Gefeliciteerd jongens en meiden van groep 8!

Met dank aan de deskundige begeleiding van dhr. Wim Visser!

Verzoek t.a.v. roken bij de school!
Hierbij willen we de rokende ouders vragen dit niet bij het hek of op het plein te doen, vlak
voor het halen en brengen van de kinderen.
De kinderen kunnen dan, wanneer u daar een beetje rekening mee houdt, zo in de frisse lucht
naar buiten of naar school.
En …. Goed voorbeeld doet goed volgen!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Belangrijke data en andere zaken
24 febr: bijeenkomst verteltascommissie
27 febr. t/m 6 maart: voorjaarsvakantie
4 maart : juf Tineke en meester Pim jarig
7 maart: OR vergadering
7 maart: oud papier
14 maart: inleveren bestellijsten
Geraniumactie
16 maart: meester Piet jarig
16 maart: controle hoofdluis LOT-team
Fijne vakantie allemaal!

