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ER WORDT GESTAAKT OP DE JAN LIGTHART OP 30 EN 31 
JANUARI 2020 
De leerkrachten van onze school staken op 30 en 31 januari. 
De vakbonden roepen de leerkrachten op om te gaan staken op 
donderdag en vrijdag 30 en 31 januari. Het was een lastige 
afweging maar we hebben unaniem besloten aan de 
stakingsoproep gehoor te geven. De werkdruk is nog steeds te 
hoog. De middelen om het werk beter behapbaar te maken die 

beschikbaar zijn gesteld, zijn nog steeds niet structureel toegezegd. Daarnaast zijn de middelen 
ontoereikend. De loonkloof tussen het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs is nog steeds te 
groot. Omdat we de druk op de ketel willen houden is er besloten om aan de stakingsoproep gehoor 
te geven. Wellicht ontstaat er voor u een lastige situatie omdat er opvang geregeld moet worden, dat 
vinden we spijtig. Bij Kids2B is een vanwege personele bezettingsproblemen geen extra 
opvangmogelijkheid. 
  

Belangrijke data: 
30+31 januari     Er gestaakt op deze dagen 
03 februari          margedag. Kinderen zijn de hele dag vrij 
17 – 21 februari  voorjaarsvakantie 
09 maart             margemiddag. Vanaf 12 uur zijn de kinderen vrij 

 
 

                
6 januari 
Zilveren week 
 

7 8 9 
Filosofie 
 
Start school-
zwemmen 
groep 6 

10 11 12 

13 
Zilveren weken 
Toetsweek 

14 15 
Groep 1/2 
‘Kleine 
huisjes’ 

16 
Filosofie 
 
School- 
zwemmen 
groep 6 

17 18 19 

20 
Toetsweek 
 
Groep 4/5 en 5 
naar de 
bibliotheek 

21 
Klokhuis 
aflevering  
‘aard-
bevingen’ 

22 
Groep 1/2 
‘Kleine 
huisjes’ 

23 
Filosofie 
 
School- 
zwemmen 
groep 6 

24 25 26 

27 
Toetsweek 

28 
Ouderavond 
‘MediaSmart’ 
inloop vanaf 
19.15 uur 

29 30 
Stakingsdag 
leerkrachten 
alle kinderen 
zijn vrij 
 

31 
Stakingsdag  
Leerkrachten 
alle kinderen 
zijn vrij 

1 2 

 

                        INFO bulletin 
Donderdag 

9 januari 

2020 

Kalender 

 

maandag             dinsdag                 woensdag            donderdag            vrijdag               zat.          zon. 

e-mail: jla@marenland.org 
website: www.jan-ligthart.nl 
               www.olingertil.nl 

 



   
 

   
 

 

Op bezoek bij Dash in de bibliotheek 

De groepen 6 en 6/7 zijn woensdag 8 januari op bezoek geweest in de bibliotheek in Appingedam. 
Hier hebben ze onder begeleiding van Mignon Noordegraaf een verhaal geschreven voor Dash, een 
stoere robot. Daarvoor gebruikten ze echte robottaal, namelijk programmeertaal Blockly. 
In groepjes van drie zijn de kinderen met een iPad en ‘’Dash’’ aan de slag gegaan, hierbij gaven ze 
via de iPad opdrachten aan ‘’Dash’.  
Aan het eind van de ochtend mocht ieder groepje aan elkaar laten zien wat voor verhaal ze hadden 
geprogrammeerd met hun robot. Het was een leuke maar bovenal leerzame kennismaking met 
programmeren! 

 
NSA 
In de Olingertil starten weer een aantal prachtige uitdagende naschoolse activiteiten. De afgelopen 
week heeft uw kind een opgavestrook mee naar huis gekregen. Indien uw kind aan één van de 
activiteiten mee wil doen dan moet deze strook weer ingeleverd worden bij de leerkracht. U kunt zich 
ook aanmelden via de website. Op deze site staat ook nog eens vermeld welke sportieve en leuke 
activiteiten er aangeboden worden en wanneer ze zijn. https://ivak.net/nsa-appingedam 

 
Jan Ligthart op de televisie in het NPO programma ‘Klokhuis’. 
Het vorige schooljaar zijn er tv opnames gemaakt in onze school. Met name de leerlingen die toen in 
groep acht zaten hebben daaraan meegewerkt. De Klokhuisaflevering '4244 Aardbevingen in 
Groningen; Aardbeving, deel 1 waaraan wij hebben meegewerkt wordt uitgezonden op dinsdag 21 
januari . De uitzending wordt de komende jaren één of twee keer herhaald. Het Klokhuis is elke 
werkdag te zien op NPO3, van 18:40-18:55 uur. De uitzending is terug te kijken via hetklokhuis.nl en 
NPO start. Delen van de uitzending zijn ook terug te vinden op de NPO socialmedia-kanalen. 

 
 
 
 

Oproep fluor ouders  
Op de maandagmorgen wordt er met fluor gespoeld door de leerlingen. We zoeken nog een aantal 
ouders die ons wil helpen met het uitdelen van de bekers met fluor. U hoeft niet iedere 
maandagochtend, het kan ook om de week of eens per drie weken. Indien u wilt meehelpen kunt u 
zich aanmelden via jla@marenland.org  

 
Oproep ouders die willen helpen met het opsporen van luizen 
Wij zijn op zoek naar ouders die het Luizenopsporingsteam willen komen versterken. Elke maandag 
na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. U kunt zich aanmelden via jla@marenland.org 

 

https://ivak.net/nsa-appingedam
mailto:jla@marenland.org
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Mediawijs 
Wij nodigen u uit voor een ouderavond in de centrale hal van ‘De 
Olingertil’ op dinsdag 28 januari van 19.45 tot 21.30 uur (inloop 
vanaf 19.15 uur). Deze ouderavond staat in het teken van 
Mediawijsheid. Marinka Bakker, mediacoach van Cedin, zal deze 
avond leiden en jullie meenemen in de wereld van de 
Mediawijsheid.  
De avond gaat over hoe u controle kunt houden over het 
internetgebruik van uw kind. Hoe behoedt u uw kind voor 
gevaren die er zijn door internetgebruik? Wat kunt u doen om 

zicht te hebben om het internetgedrag van uw kind? Is het raar dat u uw kind controleert? Wat als uw 
kind niet wil dat u het gedrag controleert? Het is fijn als we weten hoeveel mensen er ongeveer naar 
deze avond komen. Wilt u daarom het eerder meegegeven antwoordstrookje bij de leerkracht 
inleveren, of via de mail aangeven dat u van plan bent te komen. U bent van harte welkom! Wij hopen 
u allen te zien op dinsdag 28 januari vanaf 19.15 uur. 
 

Nieuwe lunchbox en/of beker bestellen 

Maandag 20 januari worden er nieuwe lunchboxen en/of bekers besteld. Mocht u een 
lunchbox en/of beker willen bestellen, dan graag voor vrijdag 17 januari even laten weten 

bij de leerkracht. Of per e-mail: jla@marenland.org  
 
De lunchboxen en bekers kosten €8,00 per stuk, (€16,00 per set). Graag 
vooraf bij de leerkracht betalen. De lunchboxen en bekers worden pas 
meegegeven als hiervoor betaald is. Nieuwe leerlingen krijgen een 
lunchbox en beker van de school.  

 
Ouderbijdrage en fluorgeld 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,- fluorgeld (vanaf groep 2). 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313025398 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. 

 
Hartjesfestival in Appingedam 
Doet u mee aan het Hartjesfestival op 14 februari in Appingedam? 
Op Valentijnsdag kunnen mensen op een centrale plek in Appingedam een 
hartje ophalen voor iemand die ze graag een hart onder de riem willen steken 
of gewoon een beetje aandacht geven. Maar ook een hartje voor zichzelf. De 
hartjes worden tussen 14 januari en 14 februari gehaakt, geknutseld, gebreid 
of gekleid. Iedereen kan meedoen om een hartje te maken, met de vereniging, 
de kerk, school of gewoon thuis op de bank. Waarom hartjes uitdelen? Dat 
doen we omdat we wat liefde en aandacht willen geven aan elkaar. 
Heeft u al zin om creatief bezig te zijn? Maak dan zelf of met elkaar een hartje 
en breng ze voor 14 februari naar het ASWA-gebouw aan de Burg. Klauckelaan 16 in Appingedam.   
Zodat we samen een hartje kunnen plukken. Voor meer informatie mail naar: info@aswa-welzijn of 
bel 0596 623315. 
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