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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij ontvangt u alweer de 10e nieuwsbrief met daarin stukjes uit de klas en weer een
aantal belangrijke data en wetenswaardigheden.
Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. Jan Ligthart
Mededelingen

Koningsspelen info
ATTENTIE!!!!
 Alle kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee ( we ontbijten op
school)
 De kinderen gaan deze dag allemaal tot 12.00 uur naar school.
 De kinderen kunnen vanaf 12.00 uur opgehaald worden.
- De kleuters zijn om 12.00 uur bij de eigen school!
- Alle andere leerlingen zijn om 12.00 uur bij de Jan Ligthart.
 Heeft u zich opgegeven om deze dag mee te helpen? Dan wordt u om 8 uur op de
eigen school verwacht. Hier krijgt u dan informatie over hoe u die dag bent
ingedeeld. Daarnaast kunt u ook meehelpen/mee-eten met het ontbijt.
Schoolreizen:
Het mooie weer komt er weer aan, dus de schoolreizen staan ook weer voor de deur.
Groep 1 en 2 gaan woensdag 17 juni naar Nienoord in Leek. De kosten hiervoor bedragen
€ 27,50.
Groep 3 t/m 6 gaan woensdag 15 juni naar Drouwenerzand. De kosten hiervoor bedragen:
€ 24,50.
Groep 7 en 8 gaan 22 t/m 24 juni naar kampeerboerderij 25 graden Noord in Drouwenerveen.
De kosten zijn: € 75,00
We verzoeken u dit bedrag voor 1 mei over te maken op rekeningnummer
NL 61 ABNA 0626 750121 o.v.v. obs Jan Ligthart Delfzijl
met vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).
Heeft u vragen omtrent de betaling van de schoolreizen, neem dan contact op met Marga
Lamain.
Betaling ouderbijdrage- herinnering
Aan het begin van het schooljaar heeft u een brief ontvangen t.a.v. het betalen van de
ouderbijdrage.
Elk nieuw schooljaar is het gebruikelijk, dat er een ouderbijdrage voor het schoolfonds wordt
gevraagd: € 15,- per leerling. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor het Sinterklaasfeest, de
kerstviering en het uitdelen van traktaties tijdens feestelijke aangelegenheden. Het bedrag
komt dus geheel ten goede aan uw eigen kind.
Helaas hebben veel ouders dit bedrag nog niet overgemaakt.

Wij verzoeken u de ouderbijdrage alsnog over te maken op rekeningnummer: NL80 RABO
3664508750 t.n.v. STG Vrienden Openbaar Onderwijs. Graag de na(a)men van uw
kind(eren) en de groep waarin zij zitten vermelden.
Fluorspoelen stopt
Na de meivakantie stoppen we met fluor spoelen. Dit besluit is aan het begin van het
schooljaar, in overleg met OR/MR, genomen omdat inzichten omtrent het nut van fluor
spoelen gewijzigd zijn.
Bij deze willen we de ouders die steeds hebben geholpen bij het fluorspoelen hartelijk
bedanken voor hun inzet!
Gruiten
Ook het gruiten (groente en fruit levering) stopt na de meivakantie.
Natuurlijk willen we wel graag op deze dagen ( woensdag t/m vrijdag) doorgaan met deze
gezonde actie.
We vragen u daarom, op deze dagen, zelf voor een gezonde pauzehap te zorgen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Typ les - mogelijkheden volgend schooljaar
Het is de bedoeling dat leerlingen ( vanaf 10 jaar) van de o.b.s. Jan Ligthart volgend schooljaar
( vanaf sept- okt) weer typlessen kunnen volgen.
De typlessen worden gegeven op de obs tasveld gedurende ongeveer 20 weken.
Voor de zomervakantie ontvangt u hier nadere informatie over en het is de bedoeling dat u uw
kind ook nog voor aanvang van het nieuwe schooljaar aan kunt melden.
Nadere info volgt.

Geraniumaktie: De bestelde geraniums en hanging baskets worden op dinsdag 19
april op school geleverd. U kunt op woensdag 20 april uw bestelling ophalen van
8.30 uur tot 13.00 uur.
Denkt u er aan om tassen en/of dozen mee te nemen? Voor de treetjes moeten wij € 0,50
statiegeld berekenen. Mocht u de treetjes die dag weer terug brengen, dan krijgt u uw
statiegeld natuurlijk terug.
Iedereen heeft ook dit jaar weer flink z’n best gedaan. We hebben weer veel geraniums en
hanging baskets verkocht. Hartelijk dank daarvoor!

Scholierenloop: Iedereen die zich heeft opgegeven voor de scholierenloop van zaterdag 16
april a.s., krijgt samen met zijn of haar startnummer een begeleidende brief mee met hierop
de starttijden. Zorg er voor dat uw kind minimaal 15 minuten voor aanvang van zijn/ haar
serie aanwezig is. Ook krijgen ze van school een t-shirt mee, die ze tijdens de wedstrijd
kunnen dragen, zodat we ze goed kunnen herkennen. Het startnummer moet voor op de buik
gedragen worden!! Wilt u de shirts diezelfde middag na de run teruggeven aan juf Dineke, of
maandag a.s. op school inleveren. U hoeft het shirt niet zelf te wassen, dat doen we op school.
We hopen natuurlijk op mooi weer. Van school zullen meester Pim , meester Jeroen en juf
Dineke die middag aanwezig zijn op het sportveld. Na afloop van hun eigen serie kunnen zij bij
juf Dineke ( op de tribune) een appel halen. Veel succes allemaal!!!!
Avondvierdaagse: Op 11 april krijgen alle kinderen het inschrijfformulier voor de
avondvierdaagse mee naar huis. Loop je mee, inleveren kan tot en met 21 april voor de
meivakantie. De avondvierdaagse is van 6 t/m 9 juni.

GGD nieuws
Onderzoek wervelkolomklachten bij kinderen
Computers, tablets en smartphones zijn tegenwoordig niet meer weg te denken in het
dagelijks leven van kinderen. Het gebruik van deze apparaten brengt alleen wel
gezondheidsrisico’s met zich mee. In het nieuws werd recent gesproken over de ‘tabletnek’.
Wist u dat 40% van de 8 tot 18 jarigen met nek- en rugklachten kampt? Er wordt
gesuggereerd dat tablets en smartphones hiervan de oorzaak zijn…
Wij zijn Nathalie Faber en Dagmar Hoen en
zijn vierdejaars HBO Verpleegkunde
studenten aan de Hanzehogeschool in
Groningen en doen voor de GGD Groningen
onderzoek naar rug-, nek- en
schouderklachten bij kinderen in de
gemeenten Delfzijl, Appingedam en
Loppersum. Uit landelijk onderzoek blijkt dat
het aantal kinderen met deze klachten toe
lijkt te nemen. Ouders melden zich steeds
vaker met hun kind bij de huisarts of
fysiotherapeut.
Om duidelijk te krijgen hoe groot het probleem is bij kinderen op basisscholen in de regio
worden er vragenlijsten uitgedeeld in de groepen 5 tot en met 8. Met de uitkomsten van het
onderzoek wil de GGD preventieve maatregelen ontwikkelen t.b.v. kinderen met
wervelkolomklachten. Zodat klachten vroegtijdig onderkent worden en erger voorkomen kan
worden.
Maandag 9 mei zijn wij op school aanwezig om aan de kinderen een envelop met de
vragenlijst uit te delen. In deze envelop zit ook een formulier om toestemming te geven tot
deelname aan het onderzoek. Graag willen wij, in het belang van de kinderen, alle ouders
oproepen om deel te nemen aan het onderzoek en de vragenlijsten samen met uw kind in te
vullen.
Alvast bedankt en hopelijk tot ziens!
Groeten, Nathalie Faber en Dagmar Hoen

Uit de klassen
Groep 1 en 2
Vertel- lettertassen:
De kinderen hebben vorige week weer een vertel- of lettertas mee
naar huis gekregen. Deze moet weer mee naar school op 18 april.
Afsluiting thema “Eten”. Afgelopen week hebben we thema “eten”
afgesloten met pannenkoeken. In de klassen hebben we samen met de
kinderen lekkere pannenkoeken gebakken.
Vanaf nu gaan we verder met thema “de Narcis” en gaan we natuurlijk
werken aan ons Moederdag cadeautje. Moederdag valt ook dit jaar
weer in de meivakantie.

Groep 3 en 4
Bloon. De kinderen van groep 4 kunnen nu oefenen met de nieuwe woorden van “specht”,
“pauw” en “molen”. Er is een herhaling van de woorden van “zwarte mieren”, “gebak” en
“meeuw”.

Verder zijn we flink aan het oefenen met de digitale tijden van de klok. Kwart over en kwart
voor het uur.
Op 17 maart j.l. zijn we naar de bibliotheek geweest. Dit in het kader van de leesbevordering.
Tet Luursema heeft een boek voorgelezen met behulp van een vertelkastje. “Gezocht Koen
Konijn, Boekenboef”. Daarna gingen we in 4 groepjes leuke opdrachten maken.
- Woorden meppen, Drawnimal met een ipad, een woordpuzzel, zoek een informatief
boek, opdrachten bij eerste leesboekjes, speurtocht met plaatjes, spiegelpuzzel en
lekker lezen met een ipad. Het was een zeer geslaagde ochtend.
Groep 5 en 6
Over een aantal weken is het mei vakantie. Dat is de datum waarop de werkstukken
ingeleverd moeten zijn. Tot nu toe hebben wij al veel werkstukken binnen gekregen, de
kinderen hebben nog een aantal weken de tijd om het werkstuk in te leveren. Het cijfer dat op
het werkstuk wordt behaald, komt ook op het rapport te staan. Voor de zomervakantie
moeten de leerlingen een boekbespreking en spreekbeurt hebben gehouden.
In de klas zijn we bezig met het lezen van zoveel mogelijke boeken, dit in het kader van het
project “Scoor een boek”. De afsluiting van dit project zal plaatsvinden op het voetbalveld in
Appingedam.
Groep 7 en 8
Schoolzwemmen:
Donderdag 31 maart hebben we met zijn allen gezwommen. We mochten allemaal 1 baantje
op tijd zwemmen. De vier snelste jongens en de vier snelste meisjes mogen door naar de finale
op zaterdag 16 april. Voor onze groep gaan de volgende jongens en meisjes de finale
zwemmen:
Gijs, Renzo, Olivier, Robbe, Ceyda, Joscelyn, Davana en Esmee. Zij moeten 16 april op eigen
gelegenheid naar het zwembad komen, 14.45 uur aanwezig. Juf Annette zal er zijn om de
kinderen te begeleiden. Iedereen die aan wil moedigen is van harte welkom. Het is van 15.00 –
16.30 uur.
Schoolvoetbal:
Afgelopen woensdag (6 april) is het schoolvoetbal begonnen. Het jongenselftal is helaas niet
door naar de volgende ronde. Het meisjeszevental mag het morgen proberen. Succes !
Cito eindtoets groep 8:
Deze toets zal afgenomen worden op dinsdag 19 t/m donderdag 21 april. Wilt u zorgen dat de
kinderen goed uitgerust op school komen?!
Verkeersexamen groep 7:
Het theorie examen is op donderdag 7 april afgenomen. Het praktisch examen zal op 7 juni
plaatsvinden.
Whats app gedrag onder kinderen:
Af en toe krijgen wij verontruste berichten over het taalgebruik van kinderen in verschillende
whats app groepjes. Wij hebben dit al meerdere keren besproken in de klas. We hopen dat er
thuis ook aandacht aan besteed wordt.
Werkstuk:
Alle werkstukken moeten vóór de meivakantie binnen zijn!

Belangrijke data en andere zaken
12 april: afsluiting “Scoor een boek” gr. 5/6
13 april: schoolvoetbal meisjes
16 april: finale schoolzwemmen groep 7/8
16 april: scholierenloop
18 april: oud papier
18 april: inleveren vertel- en lettertassen.
19 april: MR-vergadering
20 april: bijeenkomst verteltascommissie
20 april: uitleveren geraniums en hanging
baskets.

19 t/m 21 april: centrale cito eindtoets gr. 8
22 april: Koningsspelen, (’s ochtends ontbijt
op school + sportdag) lln. om 12.00u vrij
23 april t/m 8 mei: meivakantie
16 mei: 2e Pinksterdag
17 mei: margedag - alle leerlingen vrij

