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Vervanging juf Jessica groep 4/5 
Zoals jullie weten is juf Jessica zwanger. Normaal gesproken zou zij vanaf 6 oktober met verlof gaan. 
Vanwege Corona mogen leerkrachten die zwanger zijn vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden 
doen. Dat betekent dat juf Jessica vanaf deze week drie dagen in de week andere taken gaat doen.  
Op maandag en dinsdag staat juf Jessica voor groep 4/5 en op de andere dagen staat juf Madelon 
voor de groep. Vanaf 11 oktober komt juf Lisette Visscher op de maandag en dinsdag. 

 
Gymrooster 2021-2022 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08.15 7a 3a 4a Citer 6/7b 

09.00 Citer 4a 4/5b Citer  3a 

10.00 Citer 3b 3b Citer 8a    (09.45) 

10.45 Citer 4/5b 6a Citer 5a    (10.30) 

11.30 Citer 6/7b 8b Citer 7a    (11.15) 

  
 

   
 

 

12.30 Citer 6a 5a Citer  

13.15 Citer 8b 8a Citer  

 

Nieuwe lunchbox en/of beker bestellen 
Volgende week donderdag worden er nieuwe lunchboxen en/of bekers besteld. Mocht u een 

lunchbox en/of beker willen bestellen, dan graag voor woensdag 1 
september 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:  
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30 
Gouden Weken 
 
Luizencontrole 
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Gouden Weken 
 
GGD-onderzoek 
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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. 
 

Oproepje: Ouders die willen meehelpen in de bibliotheek 
Wij zijn op zoek naar ouders die willen meehelpen in de bibliotheek. Als u niet 
iedere week kunt, maar bijvoorbeeld wel om de week is dat ook al fijn. 
Aanmelden kan via jla@marenland.org 

  

Trainingen vanuit Stichting CadanzWelzijn 
Het nieuwe schooljaar is gestart, de coronamaatregelen zijn versoepeld. De volgende trainingen 
worden gegeven: 
 

Project Druk en Dwars; www.drukendwars.nl 
Wie: Ouders van drukke en dwarse kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 
Wat: Training/cursus opvoeden, 7 bijeenkomsten op de woensdagavond : 19.00 - 21.00 uur. 
Onderwerpen:  o.a. vergroten draagkracht, verminderen stress, communicatie, delen ervaringen. 
Waar: Brede school Noord Delfzijl, Waddenweg 4, 9933 KH Delfzijl 
Wanneer: Start woensdagavond 1 september a.s. 19.00 uur. 
Trainers: Nick Gelling, CJG; Engelina Eissens, Stichting Cadanzwelzijn. 
Kosten: Gratis. 
Informatie en Opgave: Engelina Eissens, Stichting CandanzWelzijn; 06 29429253. 
  

Webinar ‘opvoeden in twee huizen’ 
Wie: Ouders, leerkrachten, ib-ers, belangstellenden. 
Wat: Informatie over opvoeden van kinderen wanneer je gescheiden bent. 
Waar: Online 
Wanneer: 8 september, start 20.00 uur.  
Zie ook flyer in de bijlage. 
  

Training ‘Sociaal Weerbaar’ 
Bij voldoende deelname. Locatie en data zijn nog niet bekend. 
 
Sociale Vaardigheidstraining voor kinderen: 
Zit je in groep 5/6 of 7/8 van de basisschool en wil je leren hoe je goed met andere kinderen omgaat, 
hoe je voor jezelf opkomt en hoe je moeilijke situaties aanpakt? Dan is de SoVatraining vast wat voor 
jou! 
 
Heb jij dat ook wel eens? Kritiek op een ander maar je durft dit niet te zeggen? Vind je het soms ook 
moeilijk om een praatje te maken? Of om tegen iemand ‘nee’ te zeggen? In deze cursus leer je onder 
meer hoe je aardige dingen zegt over jezelf en anderen, nee zeggen op een goede manier, gevoelens 
herkennen en grenzen stellen. 
 
Aan de cursus kunnen 8 kinderen meedoen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf 
uur. Voor je aan de cursus begint word je met je ouder/verzorger uitgenodigd voor een gesprek. In dit 
gesprek kun je vertellen wat je wilt leren en hoor je of je kunt meedoen. Je krijgt een werkboek en na 
afloop ontvang je een certificaat. Je ouders worden via een ouderavond geïnformeerd over de dingen 
die tijdens de cursus aan de orde komen. 
Lijkt het je wat? Meld je aan via jeugdengezin@cadanzwelzijn.nl.  Bij voldoende deelname wordt er 
een cursus gestart. 
 
 

Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin 
Vol = Vol. Schrijf dus snel in. 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust 
contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579. 

 
Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie. 
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