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Verhuizing Kindcentrum Olingertil  
De bouw aan de overkant van de school verloopt voorspoedig. De bedoeling is dat Kindcentrum 
Olingertil in de zomervakantie 2021 tijdelijk naar het nieuwe schoolgebouw verhuist. De komende 
maanden werkt de gemeente samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), de scholen, de 
kinderopvang en Woongroep Marenland (eigenaar) de versterkingsplannen voor Olingertil verder uit.  

 
 

Sint Maarten 
De viering van Sint Maarten op 11 november 2020 waarbij kinderen 
langs de deuren gaan met lampions kan doorgaan. 
Om Sint Maarten goed te laten verlopen geeft de voorzitter van de 
veiligheidsregio Groningen tips en adviezen, zoals:  
 
Houd afstand, ook met kinderen.  
Loop met kleine groepjes.  
Beperk het aantal volwassenen die de kinderen begeleiden.  
Geef bij voorkeur verpakte traktaties.  
Maak kenbaar dat je mee doet aan Sint Maarten, bijvoorbeeld met een 
lampion of windlicht.  
Als je liever niet mee doet, maak dit dan kenbaar, bijvoorbeeld met een 
briefje op de deur.  
Als je behoort tot een kwetsbare groep overweeg dan om niet mee te 
doen. 
Blijf thuis / doe niet mee of doe niet open bij klachten. 
Geef 1,5 meter afstand van de deur aan, bv met stoepkrijt.  
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Jeugdfonds – Sport en Cultuur 
Wil je kind voetballen, turnen of dansen, maar er thuis te weinig geld? Het 
jeugdfonds kan helpen. Zij betalen de contributie of het lesgeld en 
eventueel de spullen die nodig zijn, zoals sportkleding, dansschoenen of de 
huur van een instrument.  
De aanvraag gaat via de school, via de intermediair. Bij ons op school is dat 
Mirjam Berghuis. U kunt haar bereiken via de mail: 
mirjamberghuis@marenland.org 
Als u vragen heeft over het jeugdfonds kunt u ook contact opnemen met de coördinator via 06-
81304503 of stuur een mailtje naar: groningen@jeugdfondssportencultuur.nl 
 

Ouderbijdrage en fluorgeld 
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/fluor naam kind en groep. 
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00. 
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