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EU-schoolfruit
Ook dit schooljaar doen wij hier weer aan mee!
Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20 weken gratis groente en fruit
voor alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten
in de klas! Dit schooljaar lopen de leveringen van 15 november 2021 t/m de
week van 22 april 2022.
Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties
groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij
financiering van de Europese Unie.

Groep 8 naar het Forum
Dinsdag 5 oktober gaan we met beide groepen 8 op excursie naar het Forum in Groningen.
Naast een rondleiding door het imposante gebouw
gaan we ook een interessante workshop volgen.
Het programma zal waarschijnlijk de hele “lesdag”
duren.
Als leerkrachten zijn we ontzettend blij dat we voor
zowel het vervoer als extra begeleiding
kunnen rekenen op de steun van een groot aantal
ouders, top!
We vertrekken ongeveer om 8:30 uur vanuit
Appingedam richting Groningen.
Waarschijnlijk zullen we tegen 13:00 uur weer in de auto richting school stappen.
De leerlingen moeten zelf zorgen voor het eten en drinken in de pauzes.
Uiteraard zullen we u volgende week informeren over onze ervaringen!
Invalproblematiek
Er zijn te weinig invallers om alle invalaanvragen op te lossen. Indien een leerkracht afwezig is wordt
deze in principe vervangen. Als er geen vervanger beschikbaar is dan zijn er de volgende afspraken:

De groep wordt de eerste dag niet naar huis gestuurd. Er wordt intern naar de meest goede
oplossing gezocht. De tweede dag kan een groep vrij krijgen. Ouders worden de dag ervoor
geïnformeerd. Indien vervanging nodig blijft, maar niet voorhanden is, wordt aan een en dezelfde
groep niet meer dagen vrijaf gegeven, maar wisselen we de groepen af.

Parkeren bij de tandarts
Het is niet de bedoeling dat ouders van school op de parkeerplaats van de tandartspraktijk parkeren.
Mochten alle parkeerplaatsen bezet zijn, kunt u uitwijken naar de parkeerplaats van de Albert Heijn.

Bereikbaarheid - wijzigingen
Mochten er wijzigingen zijn in de gegevens die bij ons op school
bekend zijn, zou u deze wijzigingen per mail willen doorgeven?
Bijvoorbeeld een verhuizing, ander telefoonnummer, etc. Dan
kunnen wij dit verwerken in ons systeem. U kunt dit doorgeven via
jla@marenland.org

