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Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 
Per volgend schooljaar zal onze directeur Siemon Niehof onze school helaas gaan 
verlaten en elders werkzaam zijn. Vanuit Marenland is daarom in samenspraak met 
de MR een vacature uitgeschreven en zal eind deze week de sollicitatieprocedure 
voor een nieuwe schooldirecteur voor onze school starten. Tevens is er een 
Benoemings Advies Commissie (BAC) samengesteld met daarin een leerkracht, een 
ouder, een MR-lid vanuit de lerarengeleding, een MR-lid vanuit de oudergeleding en 
een bestuurslid vanuit Marenland. De BAC zal de sollicitatiegesprekken in juni met 
de geselecteerde kandidaten voeren en tot een voordracht aan de 

benoemingscommissie van Marenland komen. De benoemingscommissie van Marenland zal tenslotte 
de nieuwe directeur benoemen.  

 
Persconferentie 
Op dinsdag 19 mei was er opnieuw een persconferentie van het kabinet. Tijdens deze persconferentie 
is besloten dat de versoepelingen die het kabinet eerder aankondigde doorgaan. Dat betekent dat 
vanaf maandag 8 juni de scholen weer helemaal open zullen gaan. Voorwaarde blijft wel dat de 
komende twee weken vast komt te staan dat het echt veilig is om de scholen helemaal te heropenen. 
Op dit moment is er nog geen nieuws over de gang van zaken over de richtlijnen na 8 juni. Zo gauw de 
richtlijnen vanuit de PO-raad en het bestuur bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd.  

 
Enquête vanuit het bestuur 
Het bestuur wil graag weten hoe het afstandsonderwijs is bevallen bij de ouders. Daarom heeft het 
bestuur een enquête uitgezet. Via de volgende link komt u bij de vragenlijst:  

https://bit.ly/Marenland-Noordkwartier_Thuisonderwijs  
Wij waarderen het zeer als u deze enquête in wilt vullen. Graag voor 10 juni.  
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Online bijeenkomst over de nieuwbouw voor RENN4 en tijdelijke 
huisvesting Olingertil 
De informatieavond over de plannen van RENN4 en de tijdelijke 
huisvesting van kindcentra Olingertil en OPwierde kon niet doorgaan 
vanwege de maatregelen die zijn genomen tegen de bestrijding van het 
coronavirus. Daarom was er op maandagavond 25 mei een speciale 
online en live bijeenkomst van de gemeente. In de bijeenkomst bent u 
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Er werden vragen gesteld via 

de app Mentimeter en u kon de sprekers ook direct vragen stellen. 
Was u niet in de gelegenheid de online bijeenkomst bij te wonen? Hieronder kunt u de opnames 
alsnog bekijken. Heeft u nog vragen over de ontwikkelingen van RENN4 en de tijdelijke huisvesting 
van de kindcentra Olingertil en OPwierde? Stel deze dan gerust! U kunt een e-mail sturen 
naar: scholenprogramma@appingedam.nl 
Via deze link kunt u de opnames alsnog bekijken: https://youtu.be/nMNEHcBNhLs 

 
Langdurige neusverkoudheid bij kinderen. 
Vanuit de GGD hebben wij een flyer gekregen met informatie over langdurige 
neusverkoudheid bij kinderen. De flyer is opgenomen in de bijlage. 

 
Nieuws vanuit de corsogroep 
Zoals velen al weten, gaat de corso dit jaar helaas niet door. Wij vinden het heel erg jammer, maar 
hebben begrip voor dit besluit vanuit de Damsterdag. Het thema dieren blijft staan voor 2021 dus alles 
wat we nu hebben gedaan, bewaren we voor volgend jaar. Er zijn nog heel wat zakken weg en wij 
willen jullie vragen deze zo spoedig mogelijk geplozen of ongeplozen in te leveren bij juf Andrea.  
Zij staat iedere morgen tussen 8.00 en 8.15 op het schoolplein in een geel hesje. 
Voor nu, allemaal heel erg bedankt voor alle hulp met roosjes maken en tot volgend jaar!! 
Groetjes het corsoteam 

 
Ouderbijdrage en fluorgeld 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,00 fluorgeld (vanaf groep 2). 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. 
Vrienden van het Openbaar Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind 
en groep. 
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.   

 

Virtuele Avond4daagse 
Jaarlijks doen er veel kinderen en ouders mee met de Avond4Daagse.  
Helaas heeft het Corona-virus ertoe geleid dat veel van deze Avond4Daagsen 
zijn afgelast. Om zoveel mogelijk kinderen en hun 
vriendjes/vriendinnetjes/ouders tóch gezellig samen te kunnen laten wandelen, 
hebben wij de Virtuele Vierdaagse als sportief en uitdagend alternatief bedacht! 
Inmiddels hebben al veel organisaties door heel Nederland enthousiast 
gereageerd om dit evenement te promoten. 
Op onze website wordt het kant-en-klare concept eenvoudig uitgelegd en kan men zich inschrijven.  
In de bijlage staat een flyer met daarop alle informatie. Heb je nog vragen? We zijn te bereiken op het 
volgende mailadres: info@virtuelevierdaagse.nl 
 
Sportieve groet, 
Team Virtuele Vierdaagse 
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