Nieuwsbrief

31 maart 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Tishainy en Maarten uit groep 8, Remko uit groep 7 en
Jaron uit groep 1/2.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Opstaan tegen onrecht (3 t/m 14 april)
We werken met de kinderen naar Pasen toe. We spreken over opstaan tegen onrecht en je
niet klein laten krijgen. Over opstaan en opkomen voor wat van waarde is.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over de intocht in Jeruzalem, over het laatste avondmaal, over Pilatus, Jezus’
dood en over de opstanding. (Lucas 19,22,23,24).

Pasen
Donderdag 13 april vindt de Paasviering plaats. Vooraf aan de viering willen wij graag met alle kinderen lunchen. De
lunch wordt verzorgd door de school. Uw kind moet wel een bord, beker en bestek voorzien van naam in een
plastictas meenemen. Na de lunch zal aansluitend de Paasviering plaatsvinden. Dit zal vanaf 12.30 tot ongeveer
13.30 uur zijn. U bent van harte welkom bij deze viering. De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur vrij.

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.

Langdurige ziekte onder leerkrachten
Helaas zijn er nog steeds een aantal collega’s afwezig i.v.m. ziekte. We kunnen nog geen duidelijkheid geven over de
terugkeer van de onderbouwleerkracht Hanneke Nienhuis en de IB-er Berber Geugies. Voor de onderbouw blijven
Judith van der Woude en Menke Geertsema de groep van Hanneke opvangen. Yvonne Oosterhuis zal de andere
kleutergroep voor haar rekening nemen.
Voor de IB-taken hebben wij tijdelijk een vervangster gekregen genaamd Heleen van der
Donk. Hieronder stelt zij zich kort aan u voor:
Mijn naam is Heleen van der Donk en ik ben door het bestuur gevraagd om tijdelijk de Intern
Begeleider te vervangen. Ik werk op een andere school als Ib-er, daardoor zal ik op
wisselende dagen aanwezig zijn op “de Lichtbaak”.
Ik ben getrouwd en heb 3 (bijna) volwassen kinderen, mijn hobby’s zijn wandelen met de
honden en buiten in de natuur paardrijden. Ik werk al lang in het onderwijs, eerst als
leerkracht en nu alweer jaren als Intern Begeleider. Het werken met kinderen, leerkrachten
en ouders vind ik heel leuk. Ik sta daarom graag ’s morgens op het plein om kinderen en
ouders te begroeten. Tot ziens! Heleen van der Donk
Wij gaan ervan uit, dat Lia de Boer snel weer werkzaam zal zijn in groep 8.

Ouderbijdrage
Begin april wordt het 3e termijn van de ouderbijdrage geïncasseerd. Van dit geld worden o.a. de aankomende
schoolreisjes betaald.
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Fietscontrole
Op woensdag 12 april vindt de fietscontrole plaats voor de groepen 5 t/m 8. Op deze dag
worden de fietsen gecontroleerd op belangrijke punten met betrekking tot de veiligheid.
De kinderen van deze groepen moeten dus op 12 april op de fiets naar school komen.
Voordat de controle plaats vindt krijgen de kinderen van hun juf of meester een checklist
mee, zodat thuis de fiets alvast gecontroleerd kan worden. De fietsenmaker die de
controle uitvoert heeft dezelfde checklist. Als de fiets oké wordt bevonden, wordt er een
oké-sticker op de fiets geplakt.
Voor de kinderen van groep 8 moet de fiets in elk geval worden goed gekeurd! Want
alleen met een goedgekeurde fiets mag worden deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen op 11 mei. Hierbij
mag de bel ook niet ontbreken. Informatie over het praktisch verkeersexamen volgt nog.

Plusklas
De kinderen van de plusklas werken aan verschillende thema’s de komende weken. De groepen 5/6 en 7/8 zijn druk
bezig met het ontwerpen en maken van een spel. Hierbij wordt gelet op een aantal punten: er moeten duidelijke
spelregels zijn, het moet leuk zijn om te spelen, er moet een startpunt en een eindpunt zijn, er moeten minimaal 2
spelers mee kunnen spelen, het moet er aantrekkelijk uit zien, het moet gemakkelijk bij elkaar gehouden kunnen
worden en het moet haalbaar zijn om te spelen. Als de spellen klaar zijn gaan we elkaars spellen spelen en
controleren we bovenstaande punten.
Groep 3/4 heeft afgelopen week het thema oerwoud afgesloten. Zij hebben gewerkt aan bedreigingen in het
oerwoud, de landen, het klimaat en de dieren. Het nieuwe thema voor groep 3/4 is techniek. We gaan bezig met
verschillende constructies bouwen en uitvinden welke constructie het sterkst is. Later in het thema gaan we ook nog
bezig met verbindingen tussen verschillende materialen.

APP
Bij de website van de school is ook een app te downloaden. Deze App biedt als voordeel dat
u sneller bij het laatste nieuws terecht kan. Er zijn echter ook nog verbeterpunten te
noemen, zoals dat de app niet op elke telefoon te downloaden is. Mocht u de app wel
willen uitproberen, dan kunt u inloggen op het ouderportaal. U gaat dan naar mijn account.
Bovenin staat het woord APP. Hier klikt u op. Daarna volgt de verdere uitleg.

No Problem wordt Team APO
Afgelopen week is de groep, die kinderen gaat helpen, die het gevoel te hebben gepest of geplaagd te worden weer
bij elkaar geweest. Er zijn nieuwe namen voor de groep bedacht en de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben mogen
stemmen. Vanaf volgende week is het Team APO (Anti Pest Overleg) actief. Er wordt zelfs nagedacht over een heus
logo!
Het Team APO heeft zelf bedacht welke stappen zij gaan doorlopen bij het helpen oplossen van de ruzies. Zij hebben
daarbij goed gedacht aan de stappen van de stop-loop-praat methode. De kinderen blijven eerst zelf
verantwoordelijk om aan te geven, dat iemand moet stoppen.

Jumbosparen
Eindelijk druppelen de spullen van de Jumbo binnen. Op dit moment
hebben we groot mikado en twee spellen met blokken. Groep 8 maakt
zich komende week de spellen eigen. Daarna zullen ze uitleg geven aan
andere kinderen, zodat de spellen ook daadwerkelijk gebruikt gaan
worden op de juiste manier.
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Bonbons maken
Woensdag 12 april vindt er een workshop bonbons maken plaats. Deze is alleen voor u als ouder/verzorger. De
workshop vindt plaats in de keuken van de MFA van 9.15 uur tot ongeveer 10.45 uur.
U kunt zich vanaf maandag 3 april inschrijven. Het formulier zal op het whiteboard bij de ingang hangen. Er kunnen 8
mensen deelnemen aan deze activiteit. Vol = helaas vol.

Voorleeskampioen
Woensdag 22 maart heeft Justin uit groep 7 De Lichtbaak
vertegenwoordigd in de voorleeswedstrijd van Assen. Justin heeft het
super goed gedaan! Er kon maar 1 iemand door en dat was jammer
genoeg niet Justin. We zijn wel super trots!

Herhaling schoolfruit loopt ten einde
Komende week is het de laatste week van het schoolfruit. Vanaf
woensdag 12 april moeten de kinderen weer zelf fruit mee naar school
nemen.

Genoeg slaap
We merken dat er veel kinderen moeten wennen aan de zomertijd en dat het ’s avonds dus weer langer licht is. Het
valt ons op dat veel kinderen moe zijn in de groepen. Daarom willen wij u vragen om uw kind(eren) op tijd naar bed
te doen.

Korte mededelingen
1. Afgelopen woensdag hebben verschillende kinderen meegedaan met een voetbaltoernooi op het LTC
terrein. De kinderen hebben hiervan genoten.
2. Er vindt een roeiclinic plaats bij de Asserroeiclub. Verdere informatie is te vinden op mijn school onder
documenten.
3. Het Nassau College houdt op 20 april een informatieavond over een gezonde leefstijl voor de jeugd. Verdere
informatie is te vinden op mijn school onder documenten.

Agenda
7 april
12 april
12 april
13 april
14 t/m 17 april
11 mei
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Laatste dag schoolfruit
Groep 5 t/m 8 fietscontrole
Workshop Bonbons maken
Paasviering en lunch. Kinderen om 14.00 uur vrij
Kinderen vrij i.v.m. Pasen
Groep 8 praktisch verkeersexamen
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