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Geachte Ouders/Verzorgers,

Nieuws en mededelingen
Verkeersexamen
Het duurt nog even maar dinsdagmiddag 30 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats
voor groep 7 en 8. Voor de organisatie hiervan heeft VVN vrijwilligers nodig die willen helpen
bij de start en finish en onderweg controleposten willen bemannen. Wie wil ons deze middag
helpen?
Opgeven kan via sjanetduut@marenland.org.
Verzoek vanuit het onderwijsbureau van Marenland
Tweemaal per jaar verschijnt het Marenland Magazine, een informatief tijdschrift over het
onderwijs in Marenland. Wij willen graag weten hoe u het Marenland Magazine waardeert.
U kunt uw mening geven in de vragenlijst die u via onderstaande link vindt. Ook als u het
Marenland Magazine niet kent of niet leest, willen we graag dat u dat in de vragenlijst aangeeft.
Link naar de vragenlijst:
https://nl.surveymonkey.com/r/MarenlandMagazine
Hartelijk dank voor het invullen!
Scholierenloop
Mochten kinderen nog deel willen nemen aan de scholieren, geef ze dan zo spoedig mogelijk op.
Uiterlijk a.s. woensdag.

Groep 1/2
We hebben twee weken gewerkt over verhuizen en huizen bouwen. Dit sprak de leerlingen erg aan
omdat Emma in december is verhuisd, Devi gaat verhuizen en Bram is bij ons in de klas gekomen
omdat hij weer in Woldendorp is komen wonen.
De letter e stond deze twee weken centraal. De leerlingen hebben zelf muurtjes gemetseld met
blokjes en ‘’cement’’.

We zijn afgelopen week in de klas begonnen met het thema ‘lente’. We hebben het over de
veranderingen in de natuur en de dieren die worden geboren. De letter l staat nu centraal.
Donderdag 16 maart kregen we bezoek in de klas. Birdy de verkeersvogel is langs geweest en heeft
ons veel over het verkeer verteld. We hebben een wandeling gemaakt en weten nu precies hoe we
veilig moeten oversteken. In de gang hangt een meetlint waar we kunnen zien hoe groot je moet zijn
als je niet meer op een verhoging in de auto hoeft te zitten. Na afloop kregen de leerlingen een
kleurplaat, krijtjes, een klein knuffeltje en een doe-boekje mee naar huis.
Woensdag 22 maart is er voor de ouders van groep 2 een voorlichting over de toetsen. Dit doet juf
Ali tijdens schooltijd. Het begint om 11.00 uur in juf Jeannettes kamertje.

Gezellig schommelen
Jill, Xander en Naomi

Eva heeft alle woorden goed
nagemaakt met klik-klakletters

Een mooi bouwwerk gemaakt
door Kian

Agenda

23-3: naschoolse sportactiviteit
27-3: ouderraadsvergadering
30-3: studiedag voor leerkrachten; de kinderen zijn deze dag vrij
8-4: scholierenloop
18 t/m 20-4: cito eindtoets groep 8
20-04: sport
21-04: koningsontbijt + sport voor groep 8
24 t/m 28-4: meivakantie in april
05-5: bevrijdingsdag (vrij)
15 -5: groep 7/8 brengt een bezoek aan Westerbork in het kader van het project Struikelstenen

Fusienieuws

De gemeente Delfzijl verzoekt ons onderstaande brief met alle ouders te delen:
Geachte Ouders,
De voorbereidingen voor de bouw van een semipermanent kindcentrum op de huidige plek van de
Woldrakkers aan de Burg. Garreltsweg 33 in Woldendorp zijn gestart. Voordat er gebouwd kan
worden zal de huidige school in Woldendorp gesloopt moeten worden. Daarom zal binnenkort de
sloopvergunning hiervoor worden aangevraagd.
Planning
De planning is dat de huidige school eind 2017 gesloopt gaat worden. Dit betekent dat de kinderen
van de Woldrakkers voor het schooljaar 2017-2018 gaan verhuizen naar De Munte in Termunterzijl.
De nieuwe school zal in het eerste half jaar van 2018 gebouwd worden. In de zomer van 2018 zal het
nieuwe semipermanent kindcentrum in Woldendorp klaar zijn.
Schoolvervoer
Op dit moment wordt gezamenlijk met een aantal ouders, het schoolteam en de gemeente een plan
gemaakt voor het schoolvervoer van en naar De Munte in Termunterzijl.
Programmaplan onderwijshuisvesting
Samen met onder andere het schoolbestuur van Marenland heeft de gemeente Delfzijl het
programmaplan onderwijshuisvesting voor de gemeente Delfzijl vastgesteld. Hierin staat
aangegeven welke scholen worden vernieuwd, versterkt, onderzocht of gesloopt. In het plan is
vastgelegd dat er een nieuw semipermanent kindcentrum wordt gebouwd op de huidige plek van de
Woldrakkers in Woldendorp. In overleg met het schoolteam zal binnenkort het ontwerpproces voor
de nieuwe school worden opgestart.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de onderwijshuisvesting op www.koers2022.nl of neem contact op
met projectleider Gosé Posthumus via 0596-639121 of g.posthumus@delfzijl.nl
Met vriendelijke groet,
Jan Menninga (wethouder)

