Nieuwsbrief

17 maart 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Danique uit groep 7, Raeven en Ferron uit groep 3,
Roan en Alex uit groep 1/2, Yorai uit groep 6 en Sem uit groep 4.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Beperkt (13 maart t/m 31 maart)
We spreken met de kinderen over leven met beperkingen. Over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over de kromme vrouw en het jonge meisje en over de melaatse (Matteüs 8, 9).
We spreken over de mismaakte hand en de dove (Marcus 3,7) en over de blinde (Lucas 18).

PBS
De komende twee weken wordt er gekeken welke afspraken herhaald moeten worden voor de
groep. Tevens wordt er aandacht besteed aan zelfstandigheid in combinatie met Trefwoord en
staat duurzaamheid centraal.

Oproep PBS bandjes
De kinderen kunnen elke dag PBS-bandjes verdienen. Zo wordt er gespaard voor een
groepsbeloning. De kinderen mogen het bandje om hun pols houden. Daarna worden deze verzameld om een paal in
de klas. Het kan echter voorkomen dat de bandjes per ongeluk mee naar huis worden genomen. Mocht u thuis een
bandje vinden, wilt u deze dan inleveren bij de leerkracht van uw kind? Op dit moment raakt namelijk onze voorraad
bandjes op.

Ontwikkelmiddag
Tijdens de ontwikkelmiddag stond o.a. PBS centraal. We hebben de huidige afspraken weer herhaald. Te denken valt
aan het gebruik van de tingel en het positief benaderen van
de kinderen. Ook de reactieprocedure is besproken. Hierbij
krijgt het kind 3 keer de kans om voor het goede gedrag te
kiezen en niet voor de consequentie.

Werken met doelen
In de groepen worden de doelen waaraan gewerkt wordt duidelijk opgeschreven. Deze doelen zullen binnenkort ook
per periode aan u vermeld worden via het ouderportaal. Dit kan d.m.v. een bericht of d.m.v. een foto. Zo kunt u thuis
ook inspringen op de doelen die uw kind de komende periode moet behalen.

Leerlingenraad
Afgelopen woensdag heeft de leerlingenraad nogmaals vergaderd. Dit was nodig om te kijken of de leerlingen voor
de No Problem groep uitgekozen waren. Dit is inderdaad het geval. De groep No Problem komt komende woensdag
bijeen om de afspraken met elkaar door te nemen.
Ook heeft de leerlingenraad gekeken wie er een Lichtbaksel verdiend. Dit houden wij nog even geheim. Er is besloten
om de inzameling voor het goede doel, naar het einde van het jaar te verplaatsen. Dan is het mooier weer en de
commissie van de Koningspelen heeft het idee geopperd om de sponsorloop naar voren te halen. Zo worden dit
schooljaar beide onderdelen met elkaar gewisseld.
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OR
6 à 7 keer per jaar vergadert de OR over diverse activiteiten die binnen de school worden georganiseerd. Zo hebben
we het afgelopen jaar een actieve bijdrage geleverd aan de bloembollenactie, het sinterklaasfeest en de
kerstviering. Van het helpen met de sint en zijn pieten bij het inpakken van de cadeautjes tot het doen van inkopen.
Met een gezellige club vrijwilligers en het schoolteam zorgen we ervoor dat de activiteiten tot een geslaagd einde
worden gebracht. En de beloning? Een heleboel stralende en enthousiaste kinderen aan het eind van een geslaagde
dag.
Voor de rest van het schooljaar staan onder andere het paasfeest en Koningsdag op het programma. Ook hier wordt
van alles vanuit de OR geregeld. We zoeken nog steeds ouders die ons zouden willen ondersteunen. Dan kunnen de
activiteiten nog beter worden georganiseerd.
De komende vergadering is 3 april en begint om 19.45 uur in de teamkamer van de school. Als u geïnteresseerd bent
om een bijdrage te willen leveren binnen onze OR en ons gezellige team nog meer gezelligheid te brengen, dan bent
u welkom om de vergadering bij te wonen. Stuurt u ons dan een mailtje? Dit kan naar delichtbaak@cogdrenthe.nl.
Dan weten we op wie we kunnen rekenen. Tot dan!
Denkt u overigens aan het betalen van de ouderbijdrage? Met deze ouderbijdrage worden alle activiteiten en ook
het schoolreisje voor de kinderen betaald.
Met vriendelijke groet
Namens de Or van CBS de lichtbaak

Ouder-kind workshop
Afgelopen donderdag vond de ouder-kind workshop voor de groepen 1 en 2
plaats. Zes kinderen hebben samen met hun moeder of oma verschillende
soorten broodjes gebakken.

Schoolfruit
Afgelopen weken hebben de kinderen kennis gemaakt met verschillende soorten groenten en fruit. Naast de appel,
de peer hebben de kinderen ook meloen, mango, radijs, komkommer enz. gehad. Helaas komt het einde van deze
actie in zicht. Vrijdag 7 april zal de laatste dag zijn, dat de kinderen schoolfruit krijgen. De kinderen moeten vanaf
woensdag 12 april zelf weer fruit mee naar school nemen.

Sport
Woensdag 15 maart hebben de kinderen van groep 3 en 4 Beeball gespeeld buiten op het veld. Dit is de jeugdversie
van soft- en honkbal. Met dank aan de honkbalclub de Pioniers. In het weekend van 10/11 juni 2017 organiseert de
Koninklijke Nederlandse Baseball & Softball Bond (KNBSB) in heel Nederland de Nationale BeeBalldag. Zie voor meer
informatie de flyer in het ouderportaal onder documenten.
In de middag hebben de bovenbouw kinderen een badmintontoernooi gespeeld. Er zijn veel partijen gewonnen.
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Korte mededelingen
1. Een oudergroep heeft een wens in het realiseren van een buitenschoolse opvang in Assen waar kinderen terecht
kunnen, die een extra zorgbehoefte hebben. Zij willen een buitenschoolse opvang realiseren waar kinderen in kleine
groepen, met veel structuur, professionele begeleiding in een prikkelarme omgeving opgevangen worden. U kunt
hier meer over lezen in een brief. Deze is te vinden in het ouderportaal onder documenten.
2. Afgelopen schooljaar is er besloten om niet meer vanuit school mee te doen met de avond4 daagse. Mocht u
samen met uw kind mee willen doen, dan kunt u zich daar persoonlijk voor opgeven via www.avondvierdaagseassen.nl.
3. Op vrijdag 14 april (goede vrijdag) organiseert AVO Assen voor de derde keer het GIGA Kangoeroe Spektakel. Een
sportmiddag voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. Zie voor meer informatie de flyer in het ouderportaal onder
documenten.
4. Het Nederlands jeugdteam onder 19 speelt binnenkort interlands in Assen op het terrein van voetbalvereniging
Achilles. Ook wordt er een beweegfeest (in teken van voetbal) en een voetbaltoernooi voor de kinderen
georganiseerd. Zie voor meer informatie de flyer in het ouderportaal onder documenten.
5. Het succesvolle tv-programma ‘Jij&Ik’ komt terug op NPO 1. Ouders en kinderen die graag samen zingen voor War
Child en voor één keer willen shinen op een groot podium kunnen zich aanmelden. Iedereen maakt kans, want men
krijgt hulp van de beste artiesten van Nederland. Zie voor meer informatie de flyer in het ouderportaal onder
documenten.
6. Op 29 maart is er een wijkenvoetbaltoernooi 6 vs 6. Zie onderstaande tekst:
Zijn jullie het beste vriendenteam van Pittelo & Peelo? Laat het zien tijdens Het Wijkentoernooi! Zit jij in groep 5, 6 7
of 8 en houd je van voetballen? Schrijf je dan nu in! Kijk op www.makeamoveassen.nl voor meer informatie.
Wanneer: 29 maart Waar: Pittelopark Hoe laat: Aanvang 13.45, start 14.00 (kinderen van de scharmhof worden
vanaf 14.30 ingedeeld)

Agenda
22 maart
31 maart
6 april
10 april
12 april
13 april
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