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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de op een na laatste nieuwsbrief van het schooljaar.
We hebben nog een heleboel feestelijke momenten voor de boeg en
we zijn druk bezig met de definitieve plannen voor het volgend jaar.
In de laatste nieuwbrief wordt u hier uitgebreid over geïnformeerd.
Voor nu, eerst belangrijke info voor de laatste weken van het schooljaar.
Veel leesplezier gewenst!
Team o.b.s. Jan Ligthart
Mededelingen
Meesters- en juffendag
Volgende week woensdag 29 juni a.s. is het zover en mogen de meesters en juffen eindelijk hun
verjaardag met de kinderen vieren. De kinderen hoeven op deze dag geen eten en drinken mee
naar school en we zullen de dag afsluiten met een patatje. We zijn gewoon om 12.30 uur vrij.
Hoe de dag er verder precies uit gaat zien, blijft vooralsnog een verrassing.
Schoonmaakavond groep 1 en 2:
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, hebben we
binnenkort onze jaarlijkse schoonmaakavond ( donderdag 7
juli, dus niet met Delfsail!!!!)). Tot op heden hebben zich
voor deze avond 3 mensen aangemeld. U begrijpt wel dat dat
niet genoeg is. Hierbij doe ik daarom nogmaals een verzoek.
Kunt u helpen, geef het door aan juf Dineke.
Wel zijn er een aantal mensen die thuis materialen willen
wassen.
Mocht u wel komen, neem dan zelf even een emmer en
schoonmaakdoeken mee. We stoppen die avond uiterlijk om
21.30 uur.
Ik hoop dat er nog een aantal mensen zijn die zich zullen opgeven. Uw kind speelt
immers elke dag met de materialen en 1x per jaar alles schoonmaken is al minimaal.
Ik hoop op uw medewerking.
Rapportbesprekingen groep 1 en 2( 4 en 5 juli):
Maandag 27 juni krijgt u een uitnodiging voor de rapportbespreking van uw kind. Mocht u op
de aangegeven tijd niet kunnen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met juf Dineke of
meester Jeroen. We maken dan een andere afspraak.
De kinderen die nog niet zo lang in groep 1 zitten, krijgen geen uitnodiging.
Citotoetsen mei/juni
Op maandag 4 juli a.s. kunnen ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8
de citoscores inzien van hun kind .
U bent welkom in de klas van uw zoon/dochter tussen 15.30 uur en 17.30 uur.
(bent u verhinderd op deze dag neem dan even contact op met de leerkracht om een ander
moment af te spreken)

Mededeling voor groep 3 en 4.
Donderdag 7 juli gaan wij om half 11 ’s morgens naar de bibliotheek. Dit in het kader van het
project Vakantielezen. Door mee te doen met Vakantielezen zorgen we er samen voor dat de
kinderen van groep 3/4 ook in de zomervakantie lezen en voorkomen we een niveau-dip. In de
bibliotheek kunnen de kinderen lenen voor de vakantie. Ze ontvangen een zomertopboek,
waarmee ze voor en in de vakantie aan de slag kunnen en zo spelenderwijs duizenden woorden
lezen. Na de zomervakantie komt een bibliotheekmedewerker in groep 4 om na te praten over
de boeken die gelezen zijn en de lezers verdienen dan natuurlijk een kleine attentie.
Op 7 juli krijgt ieder kind dat lid is van de bibliotheek een zelf uitgekozen boek mee naar huis.
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.
Om deel te kunnen nemen aan Vakantielezen is het belangrijk dat uw kind lid van de
Bibliotheek is. Het lidmaatschap is voor kinderen gratis.
Meer informatie hierover stond in de nieuwsbrief van 11 mei 2016.
Praktisch verkeersexamen groep 7
Alle leerlingen van groep 7 zijn dinsdag 7 juni j.l. geslaagd voor het praktisch verkeersexamen!
Van harte gefeliciteerd met jullie mooie diploma, jongens en meiden van groep 7!
Groep 5/6
Na een jaar op deze school te hebben stage gelopen, in de groep 3 t/m 6, komt er nu toch echt
een einde aan. Dinsdag 21 juni heb ik jammer genoeg afscheid moeten nemen van groep 5/6. Ik
heb hier een ontzettend leuke tijd gehad waarin ik veel heb geleerd.
De week ervoor ben ik nog met de groep mee geweest op schoolreis naar Drouwenerzand. Na
een korte busreis kwamen we iets te vroeg aan bij het pretpark. Na een kleine tijd gewacht te
hebben, mochten we dan toch eindelijk naar binnen! Het duurde dan ook niet lang of ze hadden
bijna alle attracties wel gezien! Zelfs ik heb ook bijna alle attracties wel gezien en was
uiteindelijk misselijker dan alle kinderen bij elkaar. Ondanks de kleine buitjes die overwaaiden,
hebben we een heerlijke dag gehad.
Ben blij dat ik deze dag ook nog heb mee mogen maken, maar voor nu is de stage op de Jan
Ligthart voor mij klaar. Wie weet tot een volgende keer!

Groeten van Lisa.
 Meester Adolf Blik is op het moment van dit schrijven nog steeds ziek.
We hopen op een voorspoedig herstel zodat ook hij de laatste weken nog met zijn groep kan
meemaken en het schooljaar goed kan afsluiten.
Groep 7/8
Het eind van het schooljaar is in zicht en er wordt nog hard gewerkt in de groep.
Nog twee weken en dan gaan we op kamp. De kinderen krijgen deze week het kampboekje mee
en een papier waarop staat wie wanneer mag rijden.
Nog een week later is het de laatste schoolweek met daarin natuurlijk de musical! De komende
weken gaan we daar nog even flink mee aan de slag. Voor de dag zelf krijgt u nog een
uitnodiging. We kunnen wel vast vertellen dat de zaal om kwart over zeven open zal gaan, zodat
we om half acht kunnen beginnen. Na de musical nemen we afscheid van groep 8.
We hopen dat we er met zijn allen nog een paar leuke laatste weken van maken!

Speurtocht Delfsail
Vrijdag 1 juli gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 naar de haven van Delfzijl om mee te doen
aan een speurtocht in het kader van Delfsail.
Deze speurtocht start om 9.00 uur en gaat over het haventerrein.
Vanaf 10.00 uur kunnen we gebruik maken van het techniekplein en het summerlab.
I.v.m. deze activiteiten gaan we met elkaar een broodje eten op school ( lunchpakket
meenemen) en zijn we om 14.00 uur vrij!
We hopen dat deze schooltijdenwijziging geen onoverkomelijke problemen oplevert.
Kortom een fijne en leerzame ochtend in het kader van Delfsail!

Vakantierooster 2016-2017
Herfstvakantie
Vrije dag (Onderwijsdag leerkrachten)
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Vrije dag
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Marenland
17-10-2016 t/m 21-10-2016
02-11-2016
26-12-2016 t/m 06-01-2017
20-02-2017 t/m 24-02-2017
14-04-2017 t/m 17-04-2017
24-04-2017 t/m 28-04-2017
05-05-2017
25-05-2017 t/m 26-05-2017
05-06-2017 t/m 07-06-2017
24-07-2017 t/m 01-09-2017

*Evt. extra margedagen worden na de zomervakantie bekendgemaakt.

Belangrijke data en andere zaken
27 juni : OR vergadering
29 juni: meesters- en juffendag
1 juli: speurtocht Delfsail groep 5 t/m 8
4 juli: MR vergadering
Inzage citoscores
4 en 5 juli: oudergesprekken groep 1 en 2
6 t/m 8 juli : schoolreis gr. 7/8
7 juli: schoonmaakavond groep 1 en 2
11 juli: oud papier
12 juli: laatste nieuwsbrief met informatie
over het schooljaar ‘16-‘17
14 juli: musical gr. 7/8, tevens laatste
schooldag voor alle kinderen en afscheid van
groep 8.
15 juli: start zomervakantie

