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Geachte Ouders/Verzorgers,
De formatie en de daarbij behorende groepsindeling wordt binnenkort met de medezeggenschapsraad
besproken. Daarna zullen we in de volgende nieuwsbrief melden hoe de groepsindeling voor volgend
schooljaar eruit ziet en welke leerkracht, welke groep onder zijn hoede neemt. Wat we alvast wel kunnen
vertellen is dat juf Sonja van Wanrooij van De Munte met ingang van volgend schooljaar vrijwillig de overstap
maakt naar obs Jan Ligthart en obs Tasveld in Delfzijl. Ze vindt het prettig om nog eens een nieuwe stap in haar
onderwijscarrière te zetten. Juf Sonja gaat op de scholen werken waar ook juf Marga Lamain naartoe is gegaan.
Op De Woldrakkers gaan juf Ali de Raaf en juf Margreet Barneveld ons verlaten, want zijn gaan van hun
welverdiende pensioen genieten. Tijdens onze feestdag op 13 juli zullen we aandacht besteden aan hun
pensionering.
Met vr. groet,
Het team

Nieuws en mededelingen
Avondvierdaagse
Vanavond is de laatste avond van de avondvierdaagse. Ook de kleuters lopen deze avond mee.
Eerst maken we nog een korte wandeling, die in het “Borgshof” te “Farmsum” eindigt. Tussen 19.45 u. en
20.00 u. komen we in het “Borgshof” aan. We staan in vak 23. (Staat op wegdek aangegeven)
Begeleid door muziekkorpsen gaan we om 20.00 u. verder via het centrum van Delfzijl naar het sportpark
“Centrum”.
Barbecue maandag 3 juli
Alle ouders en vrijwilligers zijn uitgenodigd voor een barbecue op maandag 3 juli. We zouden het leuk vinden
wanneer u kwam. Graag even een mailtje of briefje naar school zodat we in de voorbereidingen met het
aantal mensen rekening kunnen houden. U komt toch ook?

Oudergesprekken
Van 26 juni tot en met 29 juni bieden we u de mogelijkheid om nog met de leerkracht van uw kind in gesprek
te gaan over zijn/haar ontwikkeling. Dit derde overlegmoment is altijd facultatief. Dit houdt in dat het op uw
verzoek kan, maar ook op het verzoek van de leerkracht.
Mocht u een gesprek met de leerkracht willen inplannen, neem dan even contact op, zodat u samen een
afspraak kunt inplannen.
De ouders van groep 3 en 4 worden dit schooljaar wel allemaal door de leerkracht uitgenodigd voor een
gesprek.

Uit de klassen
Groep 3 en 4
Op donderdag 29 juni wil ik, met de kinderen, mijn verjaardag en tevens mijn afscheid vieren. Ouders zijn van
harte welkom. Het plan is om, ook dit jaar, naar de speeltuin in Godlinze te gaan. Dat kan alleen als er
voldoende vervoer voor ons allemaal is. Als u in de gelegenheid bent om ons naar Godlinze rijden en ook weer
op te halen, wilt u dan even via de mail een berichtje sturen? obsdewoldrakkers@marenland.org. U kunt ook

de hele dag blijven. We vertrekken om 08.30 uur van school en zijn om 15.00 uur weer terug. De kinderen
hoeven geen fruit, eten en/of drinken meenemen. Wilt u uw kinderen reservekleding meegeven.

Overblijven
Hallo allemaal,
Omdat de zomervakantie alweer in zicht is willen we iets leuks doen met de overblijf. Op maandag 3 juli gaan
we tussen de middag pannenkoeken eten op het plein! En dat is natuurlijk het gezelligste en lekkerst met
zoveel mogelijk kinderen.
Omdat we natuurlijk willen weten hoeveel pannenkoeken er ongeveer moeten komen, vragen we jullie om je
op te geven voor 30 juni bij Anita. Dit kan door een berichtje te sturen naar 0683542583. De kosten voor het
pannenkoeken eten zijn €1,75. Dit mag op 3 juli in een envelop mee naar de overblijf.
Wij hebben er heel veel zin in en hopen natuurlijk dat iedereen mee eet.
Groetjes Anita, Wendy en Alica

Van de Baliekluivers

DROUWENERZAND
Ook dit jaar willen wij weer graag met jullie een gezellig dagje
weg.
Wanneer: Zondag 16 juli
We vertrekken om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij vv WEO.
Kosten van deze dag zijn: €12,50.
Hier zullen we rond 17.00 uur weer terug zijn.
(Inclusief busreis, eten & drinken).
Voor wie: kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.
Opgeven kan op vrijdag 23 juni 2017 van 18.00-19.00 uur bij Krista Visscher (Burg. Garreltsweg 44)
Betalen bij opgave en VOL=VOL!
DEELNAME IS OP EIGEN RISICO!

Fusienieuws en aanverwante zaken

Op 29 juni is er een gezamenlijke ouderinformatieavond. U heeft hier inmiddels een uitnodiging voor
ontvangen.
We zijn nog steeds op zoek naar chauffeurs voor de schoolbusjes. Er hebben zich inmiddels een aantal mensen
aangemeld, maar we zoeken eigenlijk nog zo’n drie a vier chauffeurs erbij. Mocht u nog iemand in uw
omgeving kennen die hier misschien belangstelling voor, laat diegene dan even contact opnemen met Sjanet
Duut (sjanetduut@marenland.org) We starten volgende week met de gesprekken voor de chauffeurs.

Agenda

26 t/m 30 juni: rapportgesprekken op verzoek.
28-06: bibliotheek voor het laatst open dit schooljaar
29-06: gezamenlijke ouderinformatieavond
03-07: barbecue ouders

04-07: musical groep 7/8
05-07: rapport mee
10 t/m 11-07: schoolreis groep 7/8
13-07: feest De Woldrakkers
15-07: oud papier
17/18-07: leerlingen van De Woldrakkers en De Munte samen op De Munte; 18 juli is voor de kinderen de laatste
schooldag
19-07: alles inpakken op De Woldrakkers
20-07: verhuisdag

