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Olingertilmarkt 
Wat hebben we afgelopen vrijdag een succesvolle markt gedraaid! De belangstelling was ver boven 
verwachting. Fijn dat u er was om de goede doelen te steunen. Complimenten aan de kinderen van 
de groepen 8 die in 2 weken de hele markt voorbereid hebben, inclusief de publiciteit. Ze hebben veel 
geleerd. De opbrengst is nog niet exact bekend, maar de helft van de opbrengst gaat naar 
Oekraïense kinderen in de gemeente Eemsdelta en de andere helft naar een basisschool in Polen 
voor warme maaltijden aan Oekraïense kinderen.  
Mocht u nog muntjes van de markt 'over' hebben, wilt u deze dan weer meegeven? We hebben de 
muntjes geleend en deze moeten wel weer terug. 

  

Pasen 
Vandaag gaan alle leerlingen gezellig met elkaar lunchen. Na de lunch zijn 
er voor de leerlingen leuke Paasactiviteiten georganiseerd. 
 
De paaslunch wordt mede mogelijk gemaakt door de betaling van de 
ouderbijdrage. 
Heeft u nog niet betaald? Dat kan alsnog: 
Het bedrag is  € 18,50 per kind per schooljaar. Stromen er kinderen na 
december in, dan wordt voor dat kind een vrijwillige bijdrage van € 9,50 
gevraagd. Dit bedrag kan jaarlijks worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL 41 RABO 031.30.25.398, t.n.v. vrienden van het 
openbaar onderwijs Appingedam, onder vermelding van naam + groep van 
de kind(eren). 
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IEP-eindtoets 
Woensdag 20 april en donderdag 21 april staat de IEP eindtoets 
voor de groepen 8 gepland.  
De toets bestaat uit de onderdelen Rekenen en Taalverzorging. 
Onder Taalverzorging vallen taal, begrijpend lezen en spelling. 
We hebben op school al geoefend door het voorbeeldboekje 
van de IEP aan te bieden en met de kinderen te bespreken. 
Zodra de uitslag van de toets bij ons binnen is, zullen wij de 

ouders van groep 8 op de hoogte brengen. 
Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel succes!  
 

 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april hebben de groepen 1 t/m 5 een programma 
in en om school. De groepen 6 t/m 8 hebben een programma 
op het sportveld.  
De ochtend begint met een ontbijt. De kinderen hoeven thuis 
dus niet te ontbijten. Daarna wordt in alle groepen het 
Koningslied gezongen! 
Tussendoor krijgen alle kinderen een bekertje ranja met een 
koekje. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken 
mee te nemen. 
Het zou leuk zijn als de kinderen verkleed of in rood, wit, 
blauw, oranje op school komen. 
 

De schoolreizen 
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s. 

Dinsdag 17 mei gaan de eerste groepen op schoolreis. De andere 
groepen volgen daarna. 
Denkt u er aan om het schoolreisbedrag voor de schoolreisdatum 
over te maken. 
 
Groep 1/2 Sanjes Safari dinsdag 17 mei €30,- 
Groep 3/4/5 Duinenzathe donderdag 30 juni €30,- 
Groep 6/7 Hellendoorn woensdag 29 juni    €30,- 
Groep 8 Kamp  8 t/m 10 juni  €81,-   
 

 
Schoolreisgeld graag storten op:   NL87 RABO 0308 5200 84 
                                                           t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs 
                                                           o.v.v. schoolreis naam + groep kind 
 

 

 
Oproep voor hulp bouwteam  
Inmiddels heeft het corsoteam een nieuwe schuur! De kar kan 
opgebouwd worden. Maar er is nog geen bouwteam. De tijd gaat 
snel, dus als u wilt komen helpen heel graag! U kunt zich 
aanmelden via de mail: papiercorsojanligthart@gmail.com 
We verwachten ook van de ouders die een kind in groep 1 

hebben dat zij ook mee gaan helpen om er weer een mooie kar van te maken. 
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