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Leerkrachtennieuws 
Juf Nanda is dit schooljaar begonnen met haar re-integratietraject op de Zandplaat, na een langdurig 
ziekteverlof. Juf Nanda zou na de herfstvakantie weer bij ons op school starten, maar ze heeft ervoor 
gekozen om op de Zandplaat te blijven werken en komt dus niet meer bij ons werken. Dat vinden wij 
erg jammer, maar wij wensen juf Nanda veel succes toe op de Zandplaat!  
Dat betekent dat er voor de donderdagen en vrijdagen na de herfstvakantie iemand anders gezocht 
moet worden. Juf Lisette Visscher gaat deze dagen groep 1/2C lesgeven. Zij komt op de donderdag 
en vrijdag naast juf Miranda te staan. Juf Lisette Visscher zal donderdag 28 oktober starten in groep 
1/2C. 
 
Juf Jessica is met zwangerschapsverlof. Haar laatste werkdag was dinsdag 5 oktober. In een eerdere 
nieuwsbrief had ik aangegeven dat Juf Lisette Visscher op de maandag en dinsdag de groep zou 
vervangen en juf Madelon op de woensdag, donderdag en vrijdag. 
Deze vervanging wijzigt.  
Na de herfstvakantie is Juf Madelon er op maandag tot en met donderdag. Juf Lisette, leerkracht 
groep 1/2A, gaat op vrijdag de groep lesgeven. De leerlingen hebben vorig schooljaar ook juf Lisette 
gehad op de vrijdag. 
 
De week voor de herfstvakantie ziet er als volgt uit: Op maandag staat juf 
Andrea voor de groep en op dinsdag tot en met vrijdag juf Madelon.  
Juf Jessica haar verlof eindigt halverwege februari.  
 

Even voorstellen…Ate Hamstra 
Mijn naam is Ate, ik ben 19 jaar en zit momenteel in het tweede jaar van de 
Academische Pabo op de Rijksuniversiteit van Groningen. Ik ben 
opgegroeid in Buitenpost, een dorpje in Friesland. Mijn hobby’s zijn 
drummen en alles dat te maken heeft met voetbal. Twee weken geleden 
ben ik begonnen met het stagelopen in groep 1/2b. Het komende halfjaar 
zal ik elke dinsdag en een halve week in week 41 en week 50 aanwezig zijn. 
Het tweede halfjaar zal ik in een andere groep op de Jan Ligthart 
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stagelopen. Tijdens mijn eerste stagedag heb ik al enorm genoten van de interactie met de kinderen. 
Ik kijk daarom uit naar een heel leuk en leerzaam jaar!  

 
Bericht vanuit de Ouderraad – vrijwillige bijdrage 
Onze school vraagt een financiële bijdrage van ouders om verschillende activiteiten te betalen. Deze 
bijdrage is vrijwillig, maar de school is wel sterk afhankelijk van deze bijdrage. De hoogte van de 
bijdrage is jarenlang hetzelfde gebleven, maar dit schooljaar 
hebben we de bijdrage verhoogd met 1,- euro. Het bedrag is 
nu € 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 31.30.25.398, t.n.v. OR Jan Ligthart, onder 
vermelding van naam + groep van de kind(eren). 
 
In de bijlage een brief van de ouderraad waarin zij aangeven waar de vrijwillige bijdrage voor gebruikt 
wordt. 
 

 
Voorleesworkshop bovenbouw 
Maandag 4 oktober hebben de groepen 8 een 
voorleesworkshop gekregen. Deze werd gegeven door 
een werknemer van de plaatselijke bibliotheek.  
De workshop werd afgetrapt met een leuke warming-up. 
Alle leerlingen kregen een tongbreker, die ze hardop 
aan verschillende medeleerlingen moesten voorlezen. 
Dit zorgde natuurlijk voor een aantal hilarische 
versprekingen.  
Vervolgens kregen we een aantal handige 
voorleestips/technieken die gebruikt konden worden 
voor de aankomende voorleeswedstrijd. Deze 
technieken werden op een prachtige manier 
gedemonstreerd terwijl we voorgelezen werden uit het boek ‘ZEB’.  
Als afsluiter mochten een aantal leerlingen laten zien hoe je absoluut niet moet voorlezen. Zo werd er 
voorgelezen met enorme lange pauzes tussen elke zin, dat we bijna geen tijd meer hadden om nog 
aan het werk te gaan. Ook werd er met ontzettend eentonige stem gelezen, de hele klas viel bijna in 
slaap. We kunnen terugkijken op een leuke en leerzame ochtend. Een aantal leerlingen is nog 
enthousiaster geworden om mee te doen met de voorleeswedstrijd.  

 
 
Dagje Forum 
Afgelopen dinsdag zijn we met beide groepen 8 naar het Forum in Groningen geweest. We konden 
daar aan een tweetal workshops deelnemen.  
De eerste workshop stond in het teken van character design. Met een aantal tips van professioneel 
cartoontekenaar Jan Willem ontstonden de mooiste creaties. 
Bij de tweede workshop werd uitgelegd hoe je middels een aantal plaatjes/tekeningen een stop-
motion filmpje kunt maken. 
Ook zijn we allemaal nog onder begeleiding van een 
gids het hele gebouw door geweest. Met name het 
uitzicht vanaf het dak maakte veel indruk op de 
kinderen.   
We hebben met elkaar een leuke en leerzame dag 
gehad. Graag bedanken we bij deze nogmaals de  
ouders die voor het vervoer en de extra begeleiding 
hebben gezorgd. 
 
         De juffen, meester en leerlingen van groep 8 

 
  



   
 

   
 

Kinderboekenweek is gestart!  
Woensdag 6 oktober is de Kinderboekenweek geopend op school. Met het feestelijke dansje en liedje 
van Kinderen voor Kinderen is het startsein voor de komende 1,5 week gegeven. 
De groep 1 t/m 4 van onze school en van de Citer hebben vrolijk verkleed meegedaan met de opening 
en de vlag met meneer Jan gehesen. Ook de groepen 5 t/m 8 van beide scholen hebben met het liedje 
en een deels Engelstalig gedicht het thema ‘Worden wat je wilt’ geopend. In alle groepen zijn er 
diverse activiteiten binnen het thema zoals bezoekjes van gastsprekers, een beroepen vossenjacht 
en schrijf- en leesopdrachten. 

 
 
 

 
 
Bezoekje aan de Brandweer 
De groepen 4, 4/5 en 5 hebben woensdagmiddag een bezoek aan de 
brandweer gebracht. Daar konden we met de tankautospuit op een doel 
spuiten, rondkijken in de kazerne en hebben we de voertuigen van dichtbij en 
van binnen gezien. Wist u dat de hoogwerker tot wel 34 meter hoog kan 
komen? 
Vanaf 12 jaar kunnen kinderen ook bij de jeugdbrandweer om zo het vak al te 
leren. Ze doen zelfs mee aan wedstrijden in heel Nederland! 
Op het ouderportaal vindt u van elke groep nog meer leuke foto’s. 

  
 
Gevonden voorwerpen 
Bent u wat kwijt? Wij hebben weer heel wat gevonden kleding en andere voorwerpen in de hal op het 
podium liggen..... als u wat mist kunt u het daar ophalen. Graag voor de herfstvakantie! 
Daarna zoeken wij er een andere bestemming voor.  
 

 
 

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 

 
 

 


