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Oudertevredenheidsonderzoek 
Om goed onderwijs te kunnen geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u van de 
school vindt. We vragen u dan ook om mee te doen aan het oudertevredenheidsonderzoek. Het 
invullen duurt ongeveer tien minuten. De vragenlijst kan digitaal ingevuld worden. Zie de bijlage voor 
meer informatie.  

 
Luizen 
In een aantal groepen zijn luizen en/of neten geconstateerd. Op dit moment controleren de ouders 
van het luizenopsporingsteam nog niet. Wij willen u vragen om uw kind(eren) even goed te 
controleren op luizen en/of neten.  
Mocht u iets vinden in het haar, graag even contact opnemen met de leerkrachten, zodat zij ook op 
de hoogte zijn.  
 U kunt de luizen en/of de neten het beste behandelen met Prioderm Dimeticon Lotion. Advies is 
om na 10 dagen de behandeling te herhalen. 

 
Eten en drinken in de kleutergroepen 
Rond 10 en 12 uur eten en drinken we gezamenlijk in de klas. Het 
is verstandig uw kind ’s ochtends voor schooltijd goed te laten 
ontbijten, zodat het om 10 uur genoeg heeft aan iets kleins. Wij 
willen u vragen het eten te beperken tot bijvoorbeeld fruit, één 
Liga / Evergreen, plakje ontbijtkoek, knijpfruit of iets dergelijks. 
We zien liever geen drinken met prik, chocolade of snoep.   
 

Even voorstellen….Sjakkelien Tilma 
Mijn naam is Sjakkelien Tilma en sinds vorige week sta ik op 
maandag en dinsdag voor groep 4a. Op de woensdag 
ondersteun ik groepjes leerlingen uit verschillende groepen, bijvoorbeeld door het geven van extra 
instructie.  
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Ik woon in het prachtige dorp Loppersum. Op dit moment woon ik daar nog alleen, maar binnenkort 
samen met mijn vriend Bart. In mijn vrije tijd mag ik graag actief bezig zijn. Zo mag ik graag 
wandelen, naar de sportschool gaan en doe ik aan taekwondo en yoga. Daarnaast lees ik graag en 
vind ik het leuk om in mijn moestuintje bezig te zijn. Normaal gesproken zou ik nu zeggen: kom 
gerust eens kennismaken in de klas, maar dat gaat op dit moment helaas niet. 
Ouders van groep 4a kunnen mij bereiken via het mailadres: sjakkelientilma@marenland.org 
 

Even voorstellen…Nienke Heikoop 
Hallo ouders, mijn naam is Nienke en ik ben 37 jaar. In de groepen 3 tot en met 
8 werk ik tot de zomer als extra handen in de klas ten behoeve van het 
wegwerken van corona achterstanden. Het is jammer dat ik jullie niet zie, 
daarom stel ik me op deze wijze voor.  
Ik woon in Groningen met mijn vriend, ons dochtertje en kat. In mijn werk ben ik 
creatief, warm en enthousiast, de kinderen zijn mijn grote drijfveer.  
Mijn passies zijn: muziek luisteren, kunst kijken en zelf creatief bezig zijn. 
Geschiedenis boeit me enorm en dan met name bronstijd, ijzertijd en vroege 
middeleeuwen en ik ga graag de natuur in.  
 

 
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. 
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