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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de 2e nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
We wensen u veel leesplezier.
Het team obs Jan Ligthart
Mededelingen
In groep 7 en 8 staat meester Jeroen steeds meer voor de klas en de plannen zijn dat hij na de
voorjaarsvakantie weer volledig voor de groep staat ( dinsdag t/m donderdag) samen met juf
Astrid ( maandag en vrijdag). Juf Astrid is op dit moment ziek maar we hopen dat ze snel weer
beter is.
In de groepen 1 t/m 4 gaat er per 1 maart het een en ander veranderen.
Juf Asta Kappen gaat per 1 maart met pensioen. ( zie uitnodiging)
Groep 3,4 heeft een mooie start kunnen maken door het splitsen van de groepen op 3 dagen
( 10 en 12 ll.) maar de groep kleuters (30 ll. en nog groeiende) heeft volgens ons ook de nodige
extra zorg en aandacht nodig.
Daarom worden de groepen 3 en 4 per 1 maart samengevoegd en gaat juf Sonja deze taak
grotendeels op zich nemen.
Juf Miranda wordt dan alle dagen ingezet bij de kleuters zodat we deze groep kunnen splitsen.
We hopen dat u zich hier in kunt vinden.
Juf Nienke vervangt deels juf Annette en staat op de woensdag voor groep 1 en op de vrijdag
voor groep 3,4.
Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn laat het ons dan even weten.

Ouderportaal
Heeft u uw account voor het ouderportaal “Mijn School” al geactiveerd?
Veel informatie gaat inmiddels via het ouderportaal!
Wij willen binnenkort alle informatie via het ouderportaal en de website laten lopen.
Schoolfotograaf
Ook de datum voor het bezoek van de schoolfotograaf ligt alweer vast!
Donderdag 15 maart is het zover. Alle kinderen komen weer op de foto!

Margedag
Woensdag 21 maart is er een onderwijsdag voor alle leerkrachten in Marenland.
Deze dag zijn alle kinderen vrij!
We hopen dat u ruim de tijd heeft om goede opvang voor uw kinderen te regelen.
Aandacht voor muziek
In samenwerking met het muziekkorps Koningin Wilhelmina zijn er vier proeflessen trompet
gegeven aan de leerlingen van groep 6.
De laatste les is op dinsdag 20 februari a.s.
Het slotoptreden is woensdag 21 februari a.s. van 18.30 uur tot 19.30 uur bij de
muziekvereniging “Koningin Wilhelmina” ( Molenstraat 7 Farmsum)
De uitnodiging hiervoor heeft u inmiddels ontvangen.
We hopen dat u het concert komt bijwonen!

Nieuws van de OR
De OR heeft sinds kort een eigen mailadres waar u terecht kunt met vragen ( met name t.a.v.
activiteiten).
Dit mailadres is orjanligthartdelfzijl@gmail.com
Nieuws van de MR
Beste ouders en opvoeders,
Vanaf deze nieuwsbrief willen we jullie graag periodiek op de hoogte gaan houden van zaken
die de MR raken, of waarvan wij vinden dat het nuttig is om met jullie te delen. Hierbij denken
wij aan hoe het staat met de fusie, de nieuwbouw maar ook met tips en weetjes over de school
of onderwijs algemeen.
Wat veel belangrijker is, is dat jullie ons voeden. Dat mag met zorgen, met ideeën met tips enz.
Wij (de MR) zijn er voor jullie (de ouders en opvoeders). Wij hebben periodiek overleg met de
school en zijn dus goed op de hoogte wat er op en rondom school aan de hand is. Parkeren,
schoolplein, zaken rondt het gebouw zijn ook allemaal bij ons aan te geven.
Voor wie niet weet wie de ouders uit de MR zijn, hieronder de namen:
 Richard van der Meij (2 kinderen op school, en 1 net van school)
 Tony Duarte van Eden (2 kinderen op school)
 Mark Herder (2 kinderen op school)
Vanuit de school nemen zitting in de MR:
 Adolf Blik
 Annette Noot
 Diana Deen
Zit u met iets, heeft u vragen of opmerkingen stel deze dan aan ons! Samen kunnen we de
school nog leuker maken en creëren we een nog beter onderwijsplatform voor onze kinderen.
Bedankt en tot op het schoolplein.
Met vriendelijke groet,
De MR

Overblijven
Het overblijven bij ons op school wordt geregeld door vaste overblijfkrachten.
Wel kunnen we nog reservemoeders en of –vaders gebruiken.
Zij moeten flexibel inzetbaar zijn.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevrouw Ellen van der Waal
ellenvanderwaal@hotmail.com
Meer informatie over het overblijven kunt u vinden op de website ( betalingen, regels enz. zie
schoolgids)
LOT ( luizenopsporingsteam)
Het LOT ( luizenopsporingsteam) kan nog wel versterking gebruiken.
Wanneer u de moeders van het LOT wilt komen helpen laat het ons dan even weten.
Paasmarkt
We zijn bezig om op woensdag 28 maart a.s. een Paasmarkt te organiseren van 17.00 uur tot
19.00 uur. Tijdens deze markt willen we een verloting houden.
Wij willen u daarom vragen een prijsje te geven voor de verloting.
Tegenover de keuken staat een doos waar de prijsjes in gedaan kunnen worden, eventueel kan
inleveren bij de leerkracht ook.
Mocht het iets van levensmiddelen zijn wilt u dan de houdbaarheidsdatum controleren?
Alvast dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Team o.b.s. Jan Ligthart

Koningsspelen ( let op datum gewijzigd)
Op vrijdag 20 april a.s. worden weer de Koningsspelen gehouden.
Deze houden we samen met de o.b.s. Tasveld en de o.b.s. ’t Zigt.
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 juf Miranda ( zij coördineert de Koningsspelen samen met twee
leerkrachten van de andere scholen)om u op te geven voor de begeleiding en evt. vervoer van
de kinderen.
Het liefst via de mail; mirandawaijer@marenland.org
Bij voorbaat dank voor uw sportieve medewerking aan deze gezellige, gezamenlijke
Koningsspelen!

Uit de klassen
Groep 3 en 4
Groep 3: Het aanvankelijk lezen is klaar. We werken nu in thema 7. De leerlingen hebben alle
letters geleerd. We gaan nu langere woorden leren lezen zoals, tafel en poot is samen tafelpoot.
Je maakt van twee woorden één woord. En woorden met meer medeklinkers voor en achteraan
zoals, kruip en sloot en rits en gesp. Een aantal kinderen hebben het AVI M3 of E3 leesdiploma
gekregen. Je moet de tekst dan in een bepaalde tijd kunnen lezen. Dus blijf allemaal goed
oefenen met lezen thuis, met de hulp van papa of mama. Dit voor een goede stimulans. Bij het
rekenen moeten we nu de getallen tot 10 vlot kunnen splitsen. Thuis kunt u dit ook oefenen
door sommen zo maar te zeggen. Bijvoorbeeld, ik heb hier 10 dropjes nu eet ik er 4 op. Hoeveel
blijven erover. Of er liepen eerst 9 olifanten buiten, nu zie ik er nog maar 3. Hoeveel zijn er naar
binnen gegaan.
Groep 4: Het automatiseren van de sommen tot 10 blijft ook voor groep 4 erg belangrijk bij het
rekenen. Des te vlotter kunnen ze de sommen maken. En hou je er ook meer plezier aan. In
maart moet je de tafels 1 t/m 5 en 10 beheersen. Een aantal leerlingen heeft hieraan al voldaan.
Blijf het thuis goed oefenen.
Beide groepen zijn aan het knutselen we over de Olympische winterspelen. Ook de gymles
stond in het teken van de winterspelen. Na de les luisterden we naar het Wilhelmus en iedereen
had goud gewonnen.

Belangrijke data en andere zaken
19 en 20 februari: Oudergesprekken
20 februari: Gastles gebruik smartphone groep 7,8
20 februari: NSA in de Ringen
24 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie!
5 maart: Oud papier
6 maart: NSA in de Ringen
13 maart: Ouderraadvergadering
15 maart : Schoolfotograaf op school !
20 maart: NSA in de Ringen
21 maart: Onderwijsdag voor alle leerkrachten. Alle kinderen zijn deze dag vrij!
28 maart: Paasmarkt op de o.b.s. Jan Ligthart
30 maart t/m 2 april: Paasweekend ( vrij)
3 april: NSA in de Ringen
5 april : Theoretisch verkeersexamen groep 7
7 april: Scholierenloop
16 april: Oud papier
17 t/m 19 april: Centrale eindtoets groep 8
17 april: NSA in de Ringen
20 april: Koningsspelen
27 april t/m 13 mei: Meivakantie

