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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij alweer de 4e nieuwsbrief met veel info betreffende de aankomende feestelijke activiteiten.
Veel leesplezier!
Team obs Jan Ligthart.
Mededelingen
Sinterklaas
Op dinsdagmorgen 5 december zullen Sinterklaas en zijn pieten onze school bezoeken. Omstreeks
9:00 ’s morgens zullen ze arriveren. Ouders zijn van harte welkom op het plein om ze samen met de
kinderen te verwelkomen.
-De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen vanaf maandag 27 november een versierde doos ter
grootte van een schoenendoos, meenemen naar school. De doos moet uiterlijk vrijdag 1 december
op school zijn. De Pieten kunnen hier dan de cadeautjes en wat lekkers in doen. Wilt
u de doos, om misverstanden te voorkomen, voorzien van naam en groep van uw
kind?
-Groep 5 t/m 8 : De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen zeer binnenkort nader uitleg
over de Sinterklaasviering in hun groep. Ze krijgen ze een brief mee en een envelop met inhoud.
Tijdens de les zal besproken worden wat de bedoeling is. Mochten er vragen zijn, kom dan bij juf
Diana voor nadere uitleg.
De surprises moeten uiterlijk vrijdag 1 december op school zijn i.v.m. de tentoonstelling.(zie de
losse brief die meegegeven wordt).
Schoolfruit
Ook het eten van het schoolfruit loopt prima.
De drie verschillende soorten fruit die worden geleverd zullen gemengd worden aangeboden aan
de kinderen zodat er voor alle kinderen wel iets naar hun smaak is.
Mocht u daar toch twijfels over hebben geef uw kind dan zelf fruit mee wat hij/zij zeker lust.
Alle ouders die hier actief over meedenken en dus zorgen dat er op deze dagen alleen een gezonde
pauzehap wordt gegeten willen we bij deze graag bedanken voor de medewerking.
Alleen wanneer we samen (school en ouders) met de kinderen hier goede afspraken over maken
komt zo’n actie tot zijn recht!
Dus op woensdag t/m vrijdag nemen we geen koekjes enz. mee naar school!

Website obs Jan Ligthart.
De website wordt goed bezocht.
Meester Jeroen en dhr. Henk Veentjer zijn nog steeds hard aan het werk om de website helemaal up
to date te houden.
Dus kijkt u ook eens op www.obsjanligthartdelfzijl.nl

Ouderportaal mijn school
Binnenkort willen we gaan werken met het ouderportaal “Mijn school”.
Met het ouderportaal kunnen we gemakkelijker en veiliger communiceren.
Ook kunnen foto’s en nieuwtjes snel geplaatst worden.
U ontvangt binnenkort informatie over hoe te werken met het ouderportaal.
De eerstvolgende nieuwsbrieven zult u dan ook dubbel ontvangen.
Wanneer een en ander niet lukt of niet goed ontvangen wordt neemt u dan even contact op met de
school.

NSA
Op dinsdag 12 december is er weer NSA van 15.30 uur tot 16.30 uur , met meester Jurjen, in de
sporthal “De Ringen”. Dus 28 november is er geen NSA!
Voor 2018 staan de volgende data gepland; 9 en 23 januari, 6 en 20 februari.
Ipads
Momenteel kunnen we gebruik maken van 35 ipads in onze school.
De software, behorende bij de methodes waar wij mee werken, staat klaar voor gebruik.
Een hele klas kan nu tegelijk , op eigen niveau, aan het werk op de ipads.
Het besturingssysteem staat er sinds afgelopen dinsdag op en we kunnen dus

los!
Kerstviering
Woensdag 6 december a.s. ontvangt u de nieuwsbrief aangaande
de kerstviering.
Het kerstdiner ( op donderdag 21 december) is aan het einde van de
middag + gezamenlijke afsluiting op het plein ( alle kinderen gaan
deze dag ’s morgens naar school en zijn ’s middags vrij)
Kunt u daar alvast rekening mee houden !

Belangrijke data en andere zaken
15 november: Start Schoolfruit
16 november: Ouderavond Molenberg fusiescholen ( zie uitnodiging)
20 november: oud papier
20 en 21 november: groep 8 VO gesprekken
27 november: informatieavond VO in de Molenberg ( info volgt)
28 november: OR vergadering
5 december: Sinterklaas op school

21 december: Kerstviering
22 december: laatste schooldag, alle kinderen ’s middags vrij.
De Kerstvakantie is van 23 december t/m 7 januari 2018
8 januari: Weer naar school!
7 februari: Alle leerlingen vrij! Studiedag leerkrachten.
19 en 20 februari: Oudergesprekken
20 februari: Gastles groep 7/8- gebruik smartphone
24 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie

