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Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen
Er wordt op dit moment door veel mensen gewerkt aan de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.
Gemeentelijk is een projectgroep ingericht waarin alle betrokken afdelingen vertegenwoordigd zijn.
Focus op eerste voorzieningen betreft: locaties, inschrijving, inkomen/leefgeld, zorg (fysiek/GGD),
dagbesteding, openbare orde en veiligheid, en natuurlijk onderwijs en (kinder)opvang.
Momenteel is voor Marenland en Noordkwartier niet duidelijk wat de komst van de vluchtelingen uit
Oekraïne gaat betekenen. We zijn dit aan het onderzoeken in nauw contact met de gemeente
Eemsdelta en de veiligheidsregio, ook worden particuliere initiatieven waar we van horen
meegenomen en geïnventariseerd.
Het onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen organiseren is anders dan het onderwijs aan
asielzoekers leerlingen. Vluchtelingen uit Oekraïne zijn Europeanen en hebben daarmee andere
rechten, het zijn nieuwe inwoners van Eemsdelta en omliggende gemeentes. Wij hebben de plicht
meteen onderwijs te bieden.
We staan voor een nieuw uitdaging, bij ons zal naar alle waarschijnlijkheid de vraag gaan komen om
onderwijs te verzorgen aan kinderen uit Oekraïne. Een uitdaging die we natuurlijk met elkaar
aangaan.
De eerste gezinnen met kinderen zijn intussen ook in Appingedam aangekomen. In principe zullen
de kinderen binnenkort ook naar school mogen. Wij hebben ook de plicht om deze leerlingen les te
geven. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Aanmelden 4-jarigen
Wordt uw dochter of zoon binnenkort 4 jaar? Of na de zomervakantie? Meld uw kind dan alvast aan!
Wij vinden het prettig om te weten hoeveel kleuters er ongeveer na de zomervakantie bij ons op
school komen. U kunt contact opnemen met Andrea Evenhuis via de mail jla@marenland.org of door
even naar school te bellen 0596-622635.

Verkeerstheater groepen 1 en 2
Op vrijdag 11 maart zijn de groepen 1 en 2 naar het verkeerstheater geweest in het speellokaal. Het
was fantastisch. Rood en Oranje waren Groen kwijt, hij was op avontuur. Gelukkig is alles op tijd
weer opgelost zodat er geen ongelukken gebeuren in het verkeer.

Schoolkamp en musical groep 8
Schoolkamp
Zoals het nu lijkt, gaat het dit jaar lukken om weer met groep 8 op kamp te gaan. We hebben daarom
een groepsaccommodatie vastgelegd voor woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni 2022. We gaan dit jaar naar
De Kwartjesberg in Drouwen. U ontvangt hier te zijner tijd meer informatie over.
Om dit voor de kinderen mogelijk te maken, vragen wij van de ouders van groep 8A en 8B een
schoolreisbijdrage van €81 per kind. Wij vragen u dit tijdig over te maken naar: NL87 RABO 0308
5200 84 t.n.v. Vrienden van het Openbaar Onderwijs o.v.v. de naam van uw kind en de groep.

Musical
De musical wordt gehouden op woensdag 6 en donderdag 7 juli.
Groep 8A is op 6 juli aan de beurt en groep 8B op 7 donderdag juli.
De musical wordt gehouden in de ASWA. Verdere informatie volgt.

Informatiebijeenkomst Woldweg
De gemeente nodigt u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op
woensdag 23 maart om 19.30 uur over de Woldweg in Appingedam. De
bijeenkomst vindt plaats in het ASWA-gebouw in Appingedam. U kunt de
bijeenkomst ook live volgen via www.lwhmedia.nl/Woldweg.

Voorstelling in de Molenberg – Rob en Emiel
Eind maart komen Rob & Emiel naar de Molenberg met een nieuwe voorstelling: van Houdini tot
Copperfield. Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie.

