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Ouderinformatieavond 
Op dinsdag 21 september is de ouderinformatieavond. Het mag gelukkig weer fysiek in school. 
Vanwege de 1,5 meter afstand mag er per leerling 1 ouder komen. 
 
Er zijn twee rondes:  
1e ronde: 19.15-20.00 uur  
2e ronde: 20.05-20.50 uur.  
 
U kunt zich inschrijven via het prikbord van het Ouderportaal. Op het prikbord kunt u een berichtje 
achterlaten welke ronde uw voorkeur heeft. De leerkracht houdt dit bij in het algemene stukje op het 
Prikbord. U kunt dus ook zien, als de leerkracht alle voorkeuren heeft bijgewerkt, in welke ronde u 
bent ingedeeld.  
We hopen u allen te zien op dinsdagavond 21 september! 
 

 
Oudergesprekken  
Op maandag 6 september is de gesprekkenplanner opengezet voor de 
oudergesprekken. De oudergesprekken mogen weer fysiek op school 
plaatsvinden. Wilt u dit liever niet, dan graag de leerkracht even mailen dat u 
het gesprek liever via Teams doet. De eerste gesprekken zijn vooral bedoeld 
om kennis met elkaar te maken.  

 
 

Groep 5A naar het Klooster in ter Apel 
Groep 5a is als eerste met de bus op excursie geweest en de bus die ons bracht was van Donar, heel 
erg luxe! We mochten een dagje naar het Kloostermuseum in Ter Apel en droegen een habijt. Ook 
hebben we een film gekeken over het leven in het klooster en hebben we met VR brillen gezien hoe 
het er in de tijd van de Kruisheren en monniken uit zag. We konden zelfs een klein stukje bekijken 
van de Pelgrimshoorn, waar ze mee toeterden om boze geesten op afstand te houden. Wist u dat de 
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monniken 7 keer per dag bidden? De eerst, de mette, was al om kwart over 4 ’s morgens! Daar komt 
de uitdrukking ‘er korte metten mee maken’ vandaan.  
 

 

 
Oproep ouders die willen helpen met het opsporen van luizen 
Wij zijn dringend op zoek naar ouders die het Luizenopsporingsteam willen komen versterken.  
Elke maandag na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. U kunt zich aanmelden via 
jla@marenland.org 
 

Sporthopper 
Vanuit het lokaal sportakkoord is het initiatief “Sporthopper Eemsdelta” ontwikkelt en vormgegeven. 
De Sporthopper is een online verzameling van sportcursussen aangeboden door verschillende 
sportaanbieders. Hiermee kunnen inwoners uit de gemeente Eemsdelta op een laagdrempelige 
manier gratis of tegen geringe kosten kennismaken met een sport of activiteit. Dit platform verzamelt 
alle cursussen en brengt hiermee vraag en aanbod bij elkaar. Sportaanbieders kunnen op deze 
website cursussen plaatsen en deelnemers schrijven zich in via 
de website. Het is voor aanbieders een aantrekkelijke manier om 
het sportaanbod onder de aandacht te brengen bij alle inwoners 
in de gemeente. 
  
Voor wie? 
Alle inwoners uit de gemeente Eemsdelta kunnen deelnemen aan 
één of meerdere cursussen. In twee periodes per jaar bieden wij 
samen met de aanbieders een veelvoudig en variërend aanbod. 
Bij een aantal cursussen zijn er aparte leeftijdscategorieën. Via de 
website https://www.eemsdeltabeweegt.nl/ kunt u zien welk 
aanbod er is. 
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