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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de nieuwsbrief van maart met weer veel belangrijke data en
wetenswaardigheden.
We wensen u veel leesplezier.
Het team obs Jan Ligthart
Mededelingen
In groep 7 en 8 staat meester Jeroen weer volledig voor de groep ( dinsdag t/m donderdag)
samen met nu nog juf Miranda ( juf Astrid is nog steeds niet hersteld) op de maandag en vrijdag.
De ouders van groep 5/6 hebben vorige week de info ontvangen aangaande de bezetting op de
groep ( i.v.m. ziekte meester Adolf Blik)
Juf Sonja en groep 3 en 4 zijn al een beetje aan elkaar gewend en ook juf Nienke heeft daar nog
steeds een belangrijke taak op de donderdag en vrijdag.
Juf Miranda wordt nu op dinsdag t/m donderdag ingezet bij de kleuters zodat we deze groep
kunnen splitsen. Ook op maandag en vrijdag worden de groepen 1 en 2 gesplitst maar dan staat
juf Annewil voor groep 2.
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!
Broertjes en zusjes die al van school zijn, of nog niet op school zitten, kunnen om 12.00 uur
langskomen om samen met hun schoolgaande broertje(s) en/of zusje(s) op de foto te gaan.

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.

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
MR
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.
Voor alle groepen 1 en 2 organiseren we een spelletjesochtend op ’t Zigt.
De groepen 3 t/m 8 gaan in twee rondes kennismaken met verschillende sporten waar ze zich
voor in kunnen schrijven. Het ontbijt zal voor alle kinderen plaatsvinden op de eigen school.
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!

EHBO examen
Groep 8 is nog druk bezig met wat extra EHBO lessen ter voorbereiding op het examen van 3
april a.s. Veel succes alvast!

Schoolreizen:
Het mooie weer komt er weer aan, dus de schoolreizen staan ook weer voor de deur.
Groep 1 t/m 6 gaan op 27 juni op schoolreis ( bestemming volgt)
Groep 7 en 8 gaan 20 t/m 22 juni naar de kampeerboerderij 25 graden Noord in
Drouwenerveen. Nadere info volgt.
Schoolvoetbal
Op 11, 18 en 25 april wordt weer het schoolvoetbaltoernooi gehouden voor de groepen 7 en 8.
Dit toernooi wordt na schooltijd gehouden op het sportpark Centrum. ( Burgemeester
Boeremalaan) Kinderen die zich hiervoor opgeven krijgen nadere info van de betreffende
leerkrachten.
Scholierenloop Voor de scholierenloop van 7 april a.s. hebben zich al een aantal kinderen
opgegeven. Over de verdere gang van zaken krijgen de deelnemers binnenkort nader bericht.
Deelname wordt door de ouderraad betaald. Heeft u al betaald dan krijgt u het deelnamegeld
retour. Opgeven is nog mogelijk tot a.s. vrijdag.
Gitaarlessen groep 5
Het ligt in de bedoeling om groep 5 gitaarlessen aan te bieden. Wanneer deze lessen gegeven
worden en door wie krijgt u binnenkort te horen.

Nieuws uit de klassen gaat in het vervolg via het ouderportaal!
Belangrijke data en andere zaken
15 maart : Schoolfotograaf op school !
20 maart: NSA in de Ringen
20 maart: Groep 1 en 2 gaan naar de lammetjes
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: EHBO examen groep 8
3 april: NSA in de Ringen
5 april : Theoretisch verkeersexamen groep 7
7 april: Scholierenloop
16 april: Gezamenlijke MR vergadering en Oud papier
17 april: Praktisch verkeersexamen groep 7
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

