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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer een nieuwsbrief met veel informatie en belangrijke data.

Met vr. groet,
Het team
Mededelingen
Geraniumactie: Hierbij willen we iedereen die weer goed z’n best heeft gedaan om geraniums
en hanging baskets te verkopen, heel hartelijk bedanken voor hun inzet. De opbrengst komt per
slot van rekening ten goede van de kinderen. We kunnen er weer leuke dingen mee doen.
Ook gaan we weer, net als voorgaande jaren, met de kinderen uit groep 7 en 8 de wijk in om
geraniums en hanging baskets te verkopen. (woensdag 18 maart, vanaf 10.00 uur).
Uitnodiging Paasmarkt.
Op woensdag 23 maart wordt er voor jong en oud een paasmarkt gehouden in de school.
U bent hierbij van harte welkom!
Tijd: 17.00 – 19.00 uur.
De kinderen kunnen een stempelkaart kopen voor € 2,50, waarmee ze bij de diverse attracties
een activiteit kunnen uitvoeren. Er zijn o.a. spelletjes als touwtje trekken, sjoelen, koppen
gooien, eieren raden enz. Ook kunnen ze in een lokaal een paasknutsel maken .
Verder is er nog een enveloppenaktie, waar leuke prijzen mee te winnen zijn.
Tevens is er een paasrestaurant, waar kippensoep met stokbrood, een broodje knakworst enz.
genuttigd kan worden. Verder kunt u er nog koffie, thee en/of ranja kopen.
PS ’s Morgens gaan we met de kinderen eieren zoeken en noten schieten. Voor deze ochtend
hoeft u voor in de pauze geen eten en drinken meegeven.

We hopen op veel bezoekers tijdens deze paasmarkt!
Tot woensdag 23 maart!

Scholierenloop:
Op zaterdag 16 april organiseert de atletiek vereniging Fivelstreek voor de 42 e keer de
Scholierenloop. De Scholierenloop is bestemd voor alle kinderen van de basisschool vanaf 4
jaar. De kinderen kunnen zich opgeven via school tot en met 29 maart. Het inschrijfgeld
bedraagt € 2,50 per persoon. Dit graag bij opgave betalen ( in een envelop voorzien van naam
en leeftijd). Zelf inschrijven is ook mogelijk op de dag zelf ( dus 16 april), tot een uur voor de
wedstrijd, maar dan kost het € 3,00 per persoon. U dient dan zelf de opgave te doen.
De scholierenloop wordt op de atletiekbaan in het sportpark Centrum te Delfzijl gehouden.
De eerste groepen starten om 13.00uur. De deelnemers horen hier te zijner tijd meer over.
De kinderen kunnen evenals voorgaande jaren weer gratis meetrainen bij de Fivelstreek en wel
op de woensdagen 6 en 13 april van 18.00 uur tot 19.00 uur op de atletiekbaan. Er zijn
dan geschoolde trainers aanwezig.
De te lopen afstanden zijn: 4 en 5 jaar 200 m., 6, 7 en 8 jaar 400m., 9, 10, 11 en 12 jaar 800m. De
jongens en de meisjes lopen apart.
Evenals het afgelopen jaar wordt er ook weer een loop over 800m. gehouden voor leerkrachten
en ouders van kinderen. Ook hiermee zijn punten te verdienen voor de school. Ook u kunt zich
aanmelden via school.
Voor alle deelnemers is er een leuke herinnering en de nrs. 1, 2 en 3 van elke serie ontvangen
bovendien nog een extra prijs.
Uw kind heeft al een opgaveformulier mee naar huis.
Schoolvoetbal
Op 6, 13 en 20 april wordt weer het schoolvoetbaltoernooi gehouden voor de groepen 7 en 8.
Dit toernooi wordt na schooltijd gehouden op het sportpark Centrum. ( Burgemeester
Boeremalaan)
Kinderen die zich hiervoor opgeven krijgen nadere info van de betreffende leerkrachten.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april worden weer de Koningsspelen gehouden.
Deze houden we samen met de o.b.s. Tasveld.
Op deze Koningsspelen kunnen de kinderen weer deelnemen aan verschillende ,
sportieve activiteiten. Dit alles gaat echter niet zonder de hulp van veel ouders.
Ook zoeken we ouders die ons met het vervoer kunnen helpen van en naar bepaalde
activiteiten. Dus daarom de vraag:
Wie kan ons helpen om deze Koningsspelen weer tot een geslaagde, sportieve dag te maken?
Neemt u a.u.b. contact op met meester Jeroen Doornbos ( hij coördineert de Koningsspelen)
om u op te geven voor de begeleiding en evt. vervoer van de kinderen.
Het liefst via de mail; jeroendoornbos@marenland.org
Bij voorbaat dank voor uw sportieve medewerking aan deze gezellige, gezamenlijke
Koningsspelen!
Verjaardag meester Rick (groep 2):
Meester Rick uit groep 2 is woensdag 30 maart jarig. Hij wil die dag zijn verjaardag vieren met
groep 2. De kinderen mogen die dag, als ze dat leuk vinden, verkleed op school komen.
Groep 1/2: Een tijdje geleden hebben we u gevraagd om wc-rolletjes, eierdozen en boterbakjes
te sparen. Eierdozen en wc-rolletjes hebben we voorlopig weer genoeg. Boterbakjes mag u
blijven sparen.

Groep 2: De kinderen van groep 2 hebben inmiddels alle medeklinkers aangeboden gekregen.
Na Pasen gaan we beginnen met de enkele en dubbele klinkers zoals a-aa/ e-ee/ o-oo/u-uu.
We merken dat er al een aantal beginnen te lezen. Van de bibliotheek nemen we daarom ook
boekjes mee, die ze zelf kunnen lezen.
Schoolfotograaf
Dinsdag 29 maart a.s. komt de schoolfotograaf op onze school.
Vanaf 8.30 kunnen ouders met broertjes en zusjes die ( nog) niet bij ons op school zitten
langskomen om hun kinderen gezamenlijk op de foto te laten zetten.
Daarna worden de individuele foto’s en de groepsfoto’s gemaakt.

Nieuwe tarieven overblijven
Met ingang van 1 april a.s. worden de overblijftarieven verhoogd.
Deze worden dan;
-Per keer voor het 1e kind € 2,-, voor het tweede kind € 1,75 en voor het derde kind € 1,50.
-Per 10 strippenkaart voor het 1e kind € 16,- , voor het 2e kind € 13,- en voor het 3e kind € 10,Kaarten die nu nog lopen zijn nog geldig natuurlijk tot ze vol zijn.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de overblijf coördinator mevr. E Hoeppertz
Tel. 616317

Hallo, misschien weten jullie nog wel wie ik ben. Ik ben Anouk Hoeppertz en het is bijna
alweer een jaar geleden dat ik voor de klas heb gestaan om jullie te vertellen over mijn
leukemie en mijn sponsoractie voor de kinderoncologie van het UMCG. Inmiddels ben ik
volledig gezond verklaard en ben daar erg blij mee. De sponsoractie, waar jullie flink aan
mee hebben geholpen, heeft een prachtig eindbedrag opgeleverd: € 6.229,54!!
De afdeling, waar het geld heen is gegaan, wordt dit jaar gerenoveerd en het geld wordt
voor de speelkamer gebruikt. Nogmaals bedankt voor jullie bijdrage!!

Belangrijke data en andere zaken
16 maart: meester Piet jarig
16 maart: groep 7 en 8 de wijk in voor de
geraniumactie
16 maart: uiterste datum inleveren
bestellijsten geraniumactie!
23 maart: paasmarkt
25 t/m 28 maart: paasvakantie!
29 maart: inleveren opgave scholierenloop
29 maart: schoolfotograaf

30 maart: meester Rick (groep 2) jarig
4 april: MR vergadering
4 en 5 april: rapportgesprekken groep 3 t/m 7
7 april: theoretisch verkeersexamen groep 7
6, 13 en 20 april; schoolvoetbal groep 7,8
11 april: OR vergadering
16 april: Scholierenloop
18 april: oud papier
22 april : Koningsspelen
23 april t/m 8 mei : Meivakantie

