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Even voorstellen….Naomi Mulder 
Mijn naam is Naomi Mulder; vierdejaars PABO student aan de Hanze 
Hogeschool in Groningen. Begin februari ben ik in groep 3 begonnen met 
de eindstage van mijn opleiding. Ik zal tot de zomervakantie op de 
maandag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn. Daarnaast zal ik werken 
aan een onderzoek over het thematisch werken in groep 3.  
Ik kijk uit naar een leuke en leerzame tijd op de Jan Ligthart. Ook hoop ik 
de ouders snel een keertje (online) te ontmoeten om even kennis te 
maken!  
Groeten, Naomi 

 
 
Data toetsweken en oudergesprekken 
De toetsweken starten vanaf woensdag 3 maart. De oudergesprekken zullen 
daarna gevoerd worden. In de nieuwsbrief zal aangegeven worden in welke 
weken de oudergesprekken zullen zijn. Ter zijne tijd kunt u zich dan 
aanmelden via het ouderportaal voor de oudergesprekken.  
 

Margedag 24 maart 
Woensdag 24 maart is een margedag. Deze dag wordt gebruikt om de toetsgegevens te verwerken.  
 

 
Activiteiten in de voorjaarsvakantie 
In samenwerking met welzijnsorganisaties uit Eemsdelta heeft 
de gemeente Appingedam voor de voorjaarsvakantie weer een 
mooie activiteitenladder kunnen maken met activiteiten voor 
kinderen en jongeren. Zie de bijlage voor meer informatie over 
de activiteiten.  
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Beslisboom 
In de bijlage een nieuwe versie van de beslisboom. 

 
Missie Master Eemsdelta 
We zijn nu bijna een maand bezig en meer dan 180 kinderen, ouders en verzorgers uit de gemeente 
Eemsdelta zijn actief via de Missie Master app! Ondanks Corona kunnen wij door middel van deze 
app kunnen toch leuke activiteiten blijven aanbieden. Dagelijks worden er nieuwe missies in de app 
gezet. Zie de bijlage voor meer informatie. 
 

Voetbaltoernooi 
Op vrijdag 26 februari wordt er een voetbaltoernooi georganiseerd voor 
kinderen van 6 tot en met 17 jaar. Zie de bijlage voor meer informatie. 

 
Ouderbijdrage 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar. 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. 
Vrienden van het Openbaar Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep. 
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00. 
 
 
 

 

 


