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Werkzaamheden aan de Olingermeeden
De gemeente werkt aan de inrichting van de openbare ruimte aan de Olingermeeden. Dit wordt
gedaan voor de tijdelijke en nieuwe huisvesting van de kindcentra van Appingedam.
Het parkeerterrein van de kindcentra is inmiddels klaar. Het kruispunt van de Karel Doormanstraat
met de Derk Boeremastraat is voorzien van betonnen blokken om het parkeren beter te begeleiden.
Afgelopen dinsdag zijn de werkzaamheden aan de Olingermeeden gestart, parallel aan de Derk
Boeremastraat op de kop van het nieuwe schoolgebouw.
Vanaf dinsdag 7 juni wordt het asfalt verwijderd. Daarna komt er een nieuwe verharde weg. Deze
werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken.
In de komende weken komt er meer informatie vanuit de gemeente over het vervolg van de
werkzaamheden die nodig zijn aan de Olingermeeden in aanloop van de versterking van de
kindcentra.
Verzoek aan u om geen gebruik te maken van de oude weg om uw kind bij school of opvang af te
zetten. U kunt immers niet meer doorrijden. Wilt u de auto parkeren op de nieuwe parkeerplaats?
Dank u wel.

Praktisch verkeersexamen
Vandaag hebben de leerlingen van groep 7 hun praktisch verkeersexamen.
We wensen alle leerlingen veel succes!
Zet hem op!

Uitvoering muziek
Op donderdag 23 juni is de laatste muziekles van dit schooljaar. De
kinderen willen graag laten zien wat zij hebben geleerd. En daarom
worden jullie van harte uitgenodigd op donderdag 23 juni. De
kinderen zullen dan een aantal liedjes zingen die zij hebben geleerd
tijdens de muzieklessen van meester Roy. U kunt alleen bij uw eigen
kind(eren) kijken.
Tijdschema:
8.20-8.45 groep 1D
9.00-9.30 groep 1/2C en groep 3A
10.00-10.30 groep 1/2B en groep 3B
10.45-11.15 groep 1/2A en groep 4A
11.30-12.00 groep 4/5B

Rapporten inleveren
Graag de rapporten inleveren bij de eigen groepsleerkracht.

Juffen- en meesterdag groep 1 en 2
Op vrijdag 10 juni vieren de juffen en meester van de groepen 1 en 2
hun verjaardagen. Alle kinderen mogen verkleed op school komen!
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee.

In groep 3b viert juf Gwen haar verjaardag op 10 juni
Omdat de groepen 1 en 2 dan ook hun verjaardag vieren staat juf
Lysanne deze vrijdag in groep 1 en 2 (maar komt vast wel even bij
ons langs). Alle kinderen die het leuk vinden om verkleed naar
school te komen, mogen zich op deze dag verkleden. We zorgen op school voor een lekker
pauzehapje en wat te drinken. Ook zijn er in de klas al genoeg spelletjes die we kunnen spelen. Het is
niet nodig om extra spelletjes of speelgoed mee te nemen.

De schoolreizen
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s.
Dinsdag 17 mei gaan de eerste groepen op schoolreis. De andere
groepen volgen daarna.
Denkt u er aan om het schoolreisbedrag voor de schoolreisdatum
over te maken.
Groep 3/4/5 Duinenzathe
Groep 6/7 Hellendoorn

donderdag 30 juni
woensdag 29 juni

€30,€30,-

Schoolreisgeld graag storten op: NL87 RABO 0308 5200 84
t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs
o.v.v. schoolreis naam + groep kind

Margedagen
Woensdag 15 juni en maandag 27 juni zijn margedagen.
Op woensdag 15 juni hebben alle leerkrachten van Marenland en Noordkwartier een scholingsdag.
Op maandag 27 juni verwerken de leerkrachten de toetsgegevens en maken ze de rapporten klaar.

