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Start na de meivakantie 
Wat onwennig, maar wel heel blij, kwamen maandag de eerste kinderen weer op school. Alle 
kinderen en leerkrachten waren blij om elkaar weer te zien! Inmiddels is de eerste week bijna voorbij 
en deze eerste week is prima verlopen.  
Onze complimenten dat iedereen zich zo goed houdt aan alle regels en afspraken! Heel fijn dat we er 
met elkaar voor kunnen zorgen dat alles rustig verloopt.  
 

Tijdelijke bouwweg – nieuws van de gemeente  
Om de start van de bouw mogelijk te maken en de 
omgeving zo min mogelijk te belasten, maken we een 
tijdelijke bouwweg. We leggen de rijbaan, het fiets- en 
voetpad tijdelijk om. Schoolgaande kinderen  en 
ouders kunnen zo op een veilige manier naar school. 

Ten zuiden van Mondzorg wordt een tijdelijke parkeerplaats gerealiseerd om 
de parkeerdruk in de straat te verlagen. Deze is niet bestemd voor 
bouwverkeer. In deze aanlegfase kan het autoverkeer gewoon doorgang vinden en is 
er een omleidingsroute voor voetgangers en fietsers via de Karel Doormanstraat, de 
Derk Boeremastraat en de Westerkade.  
 
De werkzaamheden voor het verleggen van de weg lopen door tot eind mei. Deze 
planning is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.  
Tijdens de werkzaamheden zal de gemeente er alles aan doen om de overlast tot een minimum te 
beperken. 
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Schoolreizen en schoolkamp gaan niet door  
De schoolreizen en het schoolkamp gaan helaas niet door. Dat vinden wij erg jammer, maar het is 
niet anders. Nu zijn er twee opties: of u heeft alvast voor volgend schooljaar betaald of u krijgt uw 
geld terug. Dit laatste kan aangegeven worden bij de school, via jla@marenland.org  
De ouders van groep 8 krijgen hun geld terug, als ze al betaald hebben. We wachten nog even met 
het geld terugstorten, omdat de leerkrachten van groep 8 toch graag een afscheidsfeest willen 
organiseren voor de leerlingen als de maatregelen worden versoepeld. Het bedrag dat daarvoor 
betaald moet worden, wordt verrekend met de kampkosten.  

 
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.   
 

Tulpenactie Ouderraad  
Eerder zijn de kinderen langs de deuren geweest om tulpen te verkopen 
voor de Jan Ligthart. Ze hebben allen enorm hun best gedaan! In totaal 
zijn er 1841 bossen tulpen verkocht,  een mooi aantal.  
 
Zoals u eerder in de nieuwsbrieven van school heeft gelezen, is de 
tulpenactie stopgezet. Er is in overleg met de ‘de Lopster Kleitulp’  
afgesproken dat de bestelling voor volgend jaar blijft staan.  De 
tulpenboer is daardoor verzekerd van een bestelling in het volgend jaar 

en andersom kunnen de kopers dan hun tulpen ontvangen. De tulpen worden in de week voor Pasen 
2021 geleverd. 
 
Begin volgende week worden de brieven uitgedeeld in de klas. In de begeleidende brief staat precies 
wat de bedoeling is. 

 
Nieuwe lunchbox en/of beker bestellen 

In juni worden er nieuwe lunchboxen en/of bekers besteld. Mocht u een lunchbox en/of 
beker willen bestellen, dan graag voor dinsdag 26 mei even laten weten bij de leerkracht. Of 

per e-mail: jla@marenland.org  
 
De lunchboxen en bekers kosten €8,00 per stuk of €16,00 per set. Graag 
vooraf bij de leerkracht betalen of vooraf overmaken op rekeningnummer: 
NL87 RABO 0308 5200 84 t.n.v. stichting vrienden van het openbaar 
onderwijs Appingedam. Onder vermelding van naam leerling en dat het 
gaat om een beker en/of lunchbox. 

 
De lunchboxen en bekers worden pas meegegeven als hiervoor betaald is. Nieuwe leerlingen krijgen 
een lunchbox en beker van de school.  

 
Gratis tennisclinic LTC ‘t Fivelveld  
Op dinsdag 19 en donderdag 21 mei is er een gratis 
tennisclinic van LTC ’t Fivelveld voor alle kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar. Vanaf 2 juni kunnen kinderen van 6 t/m 12 
jaar 4 tennislessen volgen voor 10 euro zonder lid te 
worden van de verenging. Voor meer informatie zie de 
bijlage. 
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