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Laatste nieuwsbrief…
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar. We hopen dat het volgend schooljaar
weer iets ‘normaler’ wordt. Voor nu wensen wij jullie allemaal een fijne zomervakantie toe!!
Donderdag 19 augustus komt er een nieuwsbrief uit met daarin informatie hoe het na de
zomervakantie zal gaan met brengen en halen, etc.

Even voorstellen… Aldert Läkamp
Hallo, mijn naam is Aldert Läkamp. Voor velen van u waarschijnlijk geen
onbekende. Komend jaar ga ik lesgeven in groep 8B
Ik ben getrouwd met Ellen en samen hebben we twee kinderen, Jurgen (14)
en Isabel (12), beiden hebben op de Jan Ligthartschool gezeten. Mijn
hobby’s zijn hardlopen, wielrennen, mountainbiken en lekker met Tobi, onze
hond wandelen.
Dit jaar heb ik een langere periode in groep 7 mogen invallen, de meeste
leerlingen van mijn nieuwe groep ken ik inmiddels. Ik kijk er naar uit om
komend jaar met groep 8 aan de slag te gaan, we gaan er samen een mooi
jaar van maken. Voor nu wens ik jullie allen alvast een hele fijne
zomervakantie.

Even voorstellen… José Pieterman
Ik ben José Pieterman en ik ben bijna 36 jaar oud. Samen met mijn vriend en onze
vier kinderen woon ik in het prachtige dorpje Warffum. Ik hou ervan om leuke
dingen te doen met onze kinderen en om te wandelen met onze honden. Ook hou
ik erg van lezen, skeeleren en hardlopen.
Volgend schooljaar zal ik op de maandag en dinsdag te vinden zijn in groep 4a.
De andere dagen is juf Mirte er.
Afgelopen maandag heb ik de kinderen al ontmoet bij de doorschuifmiddag. Alle
kinderen hebben van mij een eendje meegekregen. Met dit eendje mogen de
kinderen in de vakantie leuke foto's maken. Ik zou het leuk vinden als u mij die
wilt mailen in de vakantie. Aan de hand van de foto's bespreken we de zomervakantie en maak ik er
een mooie collage van voor in de klas.
Ik heb er enorm zin in om te beginnen in augustus op de Jan Ligthart! Ik kijk er naar uit om er samen
met juf Mirte een leerzaam en vooral gezellig schooljaar van te maken.
Wilt u iets met mij bespreken, spreek mij dan t.z.t. gerust aan of mail mij op
josepieterman@marenland.org
Iedereen een fijne zomervakantie gewenst!

Documenten
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar kunt u de volgende documenten op de website en het
ouderportaal vinden:
Schoolplan: hierin is beschreven welke ambities de school nastreeft de komende vier jaar
Schooljaarverslag: hierin is beschreven welke doelen het afgelopen jaar wel en niet gehaald zijn.
Schooljaarplan: hierin zijn de doelen voor het volgend schooljaar omschreven.
Schoolgids: algemene informatie over de school voor (nieuwe) ouders

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen liggen tot en met vrijdag 9 juli in de centrale hal, daarna gaan ze naar de
Humanitas inzamelcontainer.

Opgave Kriebeldam
Het aanmelden gaat anders dan andere jaren. Normaal delen wij op de scholen de zogenoemde
“eerste Kriebeldammerr” uit. Een krantje met daarbij een aanmeldingsformulier. Dit jaar hebben wij
er voor gekozen om de aanmeldingen uitsluitend via onze website te laten lopen. Dit mede door de
corona-regels en dat er op deze minder contact is aan de balie van het ASWA-gebouw.
In de flyer meer informatie over het aanmelden voor Kriebeldam.

Summergames 2021
De zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent zomeractiviteiten!
Dit jaar een breed scala aan activiteiten voor kinderen en jongeren door de hele gemeente.
De flyer komt op het Ouderportaal te staan.

