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3 maart 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Jennifer uit groep 3 en Joyce uit groep 7.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Zoeken en vinden (13 februari t/m 10 maart)
We spreken met de kinderen over verliezen en zoeken. Over weglopen en terugkeren en
over blij zijn als alles weer compleet is.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over het verloren muntje; het zoekgeraakte schaap en de weggelopen zoon.
(Lucas 15)

PBS
De komende twee weken staan in het teken van herhalingslessen. Op het gebied van sociale vaardigheid werken we
in de groepen aan het omgaan met gevoelens en kritiek.
Komende maandag komt de werkgroep PBS weer bij elkaar. Zij bespreken o.a. de voortgang op het gebied van de
sociaal emotionele ontwikkeling op school.

Welkom
Wij heten Davy en Elen uit groep 1/2a welkom bij ons op school. Wij wensen jullie heel veel plezier toe.

Nieuwsbrief
Vanaf deze week is de weekbrief veranderd in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal één keer in de twee weken
verschijnen. De volgende nieuwsbrief wordt op vrijdag 17 maart verstuurd en op de site geplaatst.

Weekopening
Maandag 6 maart staat er een weekopening gepland. Deze wordt verschoven naar woensdag
8 maart. Dit i.v.m. het jubileum van Lia de Boer. Zij is 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Op
deze dag willen wij haar in het zonnetje zetten. Groep 8 is verantwoordelijk voor het
verzorgen van de weekopening. Deze zal in het teken staan van hun eigen leerkracht.

Workshop ouder-kind
Op donderdag 16 maart vindt de tweede ouder-kind workshop plaats. Dit keer zijn de kinderen van de groepen 1/2
aan de beurt. U kunt samen met uw kind, onder begeleiding van meester Rudolf, aan de slag met brooddeeg. In de
keuken is jammer genoeg maar plek voor 6 kinderen samen met hun ouder/verzorger. De workshop begint om 13.00
uur. Vanaf maandag 6 maart kunt u zich opgeven voor deze workshop. Het inschrijfformulier hang bij de ingang op
het whiteboard.

Taalklas
In het begin van het schooljaar zijn wij begonnen met het verzorgen van
onderwijs aan kinderen, die nog maar kort in Nederland wonen. Er wordt op dit
moment onderwijs gegeven aan 35 kinderen met verschillende nationaliteiten.
De ouders/verzorgers en kinderen zijn erg dankbaar hoe zij bij ons opgevangen
worden. Onze complimenten hiervoor naar o.a. de kinderen van De Lichtbaak!
Lesgeven aan deze groep kinderen is, vanwege de taalbarrière, gecompliceerder.
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Om de leerkrachten beter te kunnen ondersteunen, zal de Lekzaal worden ingericht als extra werkplek waar kleine
groepjes kinderen les zullen krijgen.

De leerlingenraad
Afgelopen week heeft de leerlingeraad vergaderd. Er is besloten om weer te starten met de groep No Problem. Dit
initiatief kwam vanuit de kinderen. No Problem is een groep kinderen, die ingeschakeld kunnen worden, als men het
gevoel heeft gepest of geplaagd te worden. De stop-loop-praat methode blijft gehanteerd. Bij de derde stap kunnen
de kinderen kiezen om naar de leerkracht of naar de No Problem groep voor hulp te gaan.
Per groep zijn er twee kinderen vertegenwoordigd. Dit geldt voor de groepen 4 t/m 8. Dit heeft te maken met het
feit, dat er in twee groepen pauze wordt gehouden. Tevens kunnen de gesprekken op deze manier onderling
afgewisseld worden. Binnenkort krijgt de groep No Problem uitleg over de manier van werken. Daarna zullen de
kinderen in de groepen geïnformeerd worden.
Ook is de leerlingenraad druk bezig met het organiseren van het opzetten van een goede doelen week. In de
volgende nieuwsbrief wordt het goede doel en de datum bekend gemaakt.

Ontwikkelmiddag
Maandag 13 maart staat er weer een ontwikkelmiddag gepland. De kinderen
zijn dan om 11.45 uur vrij. Deze middag zal voor ons in het teken staan van PBS
en druktechnieken. Deze technieken willen wij toe passen in een project van
het thematisch werken.

Kiss en Ride strook
Afgelopen week, zijn er door het slechte weer, veel kinderen gebracht met de
auto. Hierbij wordt de Kiss en Ride strook weer vaak gebruikt als parkeerplek.
Dit is echt niet de bedoeling. Dit levert onveilige situaties op. Tevens is het
zebrapad onvoldoende zichtbaar. Wij vragen u om uw auto bij de Amstelflat in
een parkeervak te zetten. Alvast bedankt.

Sportclinic
Deze week hebben verschillende groepen freerunning lessen gekregen. De kinderen
konden over allerlei hindernissen, die waren neergezet in de gymzaal heen springen. Deze
clinic werd verzorgd door Omnigym.
Groep 3 en 4 hebben op 8 maart een honkbal clinic. Bij mooi weer wordt deze clinic buiten
gegeven. Wilt u hiermee rekening houden met de kleren? Alvast bedankt. Ook is de lijst op
mijn school weer aangepast. Hij is te vinden onder documenten.

Groep 8
Alle kinderen van groep 8 moeten voor 15 maart aangemeld zijn bij het voortgezet onderwijs. De leerkrachten zijn
druk in gesprek met de ouders/verzorgers over het definitieve advies. Een spannend onderdeel in een nieuwe stap
voor deze kinderen.

Agenda
13 maart
16 maart
17 maart

Amstelstraat 14b

Ontwikkelmiddag alle kinderen ’s middags vrij
Workshop ouder-kind groep 1/2
Nieuwsbrief

9406TH Assen

0592-354150

www.delichtbaak.nl delichtbaak@cogdrenthe.nl

