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11 mei 2016

Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer een nieuwsbrief met belangrijke data en wetenswaardigheden.
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. Jan Ligthart
Mededelingen
Schoolreizen: (herinnering)
In de vorige nieuwsbrief stond de info betreffende de schoolreizen.
Hierbij nogmaals.

Schoolreizen:
Het mooie weer komt er weer aan, dus de schoolreizen staan ook weer voor de deur.
Groep 1 en 2 gaan woensdag 15 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 6 t/m 8 juli 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).
( mocht u inmiddels betaald hebben dan kunt u dit bericht als niet verzonden beschouwen)
Heeft u vragen omtrent de betaling van de schoolreizen, neem dan contact op met Marga
Lamain.
Scholierenloop
In totaal hebben er 33 mensen van onze school deelgenomen aan deze sportieve loop.
De volgende leerlingen zijn in de prijzen gevallen:
3e prijs: Darren Wijk, Sejla Karovic, Sebbe Lassche,
Femke Kuiper, Hannah Wierenga
2e prijs: Madelief van der Meij en Lyam Vos
1e prijs: Teye Mooij, Gijs Wierenga, Emma Kuiper en
Thijs de Haan.
Knap gedaan!
Maar onze meesters hebben het ook knap gedaan,
want meester Jeroen werd 3e bij de heren en
meester Pim werd 1e!!!!!
In totaal is onze school 4e geworden van de 16
deelnemende scholen. Een prima prestatie!!!

Koningspelen 22 april j.l.

De gezamenlijke koningsspelen waren weer een groot succes!
Alle mensen ( ouders en andere vrijwilligers) die meegeholpen hebben deze dag weer tot een
succes te maken willen we hierbij hartelijk bedanken.
Ook de mensen van de Jumbo ( Jachtlaan) die ons koningsontbijt hebben verzorgd
( nadat door een communicatiefout dat niet door leek te gaan) willen we bedanken voor het
alsnog aangeboden ontbijt. Prima geregeld Jumbo!

Praktisch verkeersexamen

Groep 7 heeft inmiddels het theoretisch verkeersexamen gehaald maar nu de praktijk nog!
Het praktisch verkeersexamen vindt plaats op dinsdag 7 juni a.s.
We zoeken nog vrijwilligers die willen helpen ( start, controlepost, uitzetten route) tijdens dit
examen. Laat het ons even weten als u zin en tijd heeft!

Groep 1 en 2 naar de bieb
Groep 1 en 2 gaan op maandagmorgen 23 mei een bezoek brengen aan de bibliotheek.
Het thema is “Pas op dit boek bijt”. Dit bezoek vindt plaats onder schooltijd. We vertrekken die
ochtend direct om half 9 vanaf school. Er is voldoende begeleiding aanwezig.

Dodenherdenking

Zoals elk jaar was er op 4 mei de dodenherdenking voor het gemeentehuis te Delfzijl.
Dit jaar waren er 6 ll. van de o.b.s. Jan Ligthart bij aanwezig.
Na de toespraak van de burgemeester waren er 2 leerlingen die een gedicht voorlazen.
Dit waren Chantal Moerman en Mike Ophuis. Ze deden dit zeer goed.
De andere leerlingen legden een bloemstuk bij het monument.
De jongens en meisjes die aanwezig waren worden hartelijk bedankt!

Nieuws uit de bibliotheek
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind gaat binnenkort via school deelnemen aan het project Vakantielezen. De Bibliotheek
en de school werken in dit project samen om leerlingen van groep 3 op een leuke manier te
stimuleren om ook in de vakantie te lezen. Kinderen oefenen hun leesvaardigheid namelijk
gedurende het schooljaar, maar tijdens de zomervakantie wordt er vaak maar weinig gelezen.
Uit onderzoek is al langer bekend dat er ruim twee maanden lang sprake is van een stilstand in
het lezen en daardoor een achteruitgang van de leesvaardigheid, de ‘zomerdip’. Vooral de
beginnende lezers uit groep 3 laten na de zomervakantie een terugval zien. Het project
Vakantielezen is bedoeld om deze zomerdip te voorkomen.
Wat is Vakantielezen?
Voor de zomervakantie bezoeken de kinderen met hun groep onder schooltijd de Bibliotheek.
Ze krijgen een rondleiding en uitleg over het lenen van boeken in de Bibliotheek. Uw kind krijgt
een zelf uitgekozen boeken mee. De school zal u informeren wanneer uw kind met de groep de
Bibliotheek bezoekt. Het is belangrijk dat uw kind zijn/haar bibliotheekpas meeneemt voor het
bezoek. (En een waterdicht tasje voor het vervoer van de boeken)
In de vakantieperiode kunt u samen met uw kind langskomen om de boeken om te ruilen voor
andere boeken, maar natuurlijk ook voor strips, tijdschriften, luisterboeken of dvd’s. Na de
vakantie bezoekt een bibliotheekmedewerker de groep om van de leerlingen te horen welke
boeken ze hebben gelezen en wat ze ervan vonden.
Bibliotheek is gratis
Om deel te kunnen nemen aan Vakantielezen is het belangrijk dat uw kind lid van de
Bibliotheek is. Het lidmaatschap is voor kinderen gratis. Is uw kind nog geen lid, wilt u dan
onderstaande strook invullen en deze voor 23 mei inleveren op school? De Bibliotheek maakt
dan een bibliotheekpas. Kijk voor meer informatie over de Bibliotheek op
www.biblionetgroningen.nl.
De komende periode zal de school u verder op de hoogte houden van het project Vakantielezen.
Met vriendelijke groet,
Tet Luursema,
Medewerker leesbevordering.
Inschrijfformulier Bibliotheek
Is uw kind al lid van de bibliotheek? Dan hoeft u dit formulier niet in te vullen.
Ik schrijf mijn kind in als lid van de Bibliotheek*
Naam (kind):…………………………………………………… Geboortedatum:
…………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………… Postcode:
……………………………………………………………………
Plaats: ……………………………………………………………… Telefoonnummer:
………………………………………………………
E-mailadres: ……………………………………………………. School:
………………………………………………………………………
Handtekening: …………………………………………………. .

Belangrijke data en andere zaken
14 t/m 17 mei : Pinkstervakantie!!!!
20 mei: klassenavond groep 7 en 8
23 mei: groep 1 en 2 naar de bieb
30 mei: oud papier
30 mei: OR vergadering
6 t/m 9 juni: avond vierdaagse
8 juni: meesters-en juffen dag
10 juni: margedag lln vrij!!
15 juni: schoolreis groep 1 t/m 6

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

