Nieuwsbrief

13 april 2017

Jarigen van de week
In de komende drie weken zijn jarig: Yair uit groep 6, Arjan, Arjanda en Thijs uit groep 1/2,
Noa uit groep 4, Milan, Sander en Roan uit groep 3 en Lars uit groep 5.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Tien woorden in tien dagen
We spreken over de waarden achter de tien Geboden: over vrijheid, respect, trouw leven, eerbied, eerlijkheid, bezit,
rust, tevredenheid en liefde.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over de brief van Paulus aan de Romeinen en over de tien Geboden.
(Deuteronomium 5)

De IEP eindtoets
Dinsdag 18 en woensdag 19 april staat voor groep 8 in het teken van de eindtoets.
Sinds drie jaar kan er een keuze gemaakt worden uit een aantal eindtoetsen. Wij
hebben, net zoals vorig schooljaar, gekozen voor de IEP toets. Onze keuze is
gebaseerd op de variëteit aan vraagstelling. Tevens is de lay-out erg toegankelijk
voor de kinderen. Wij wensen alle kinderen van groep 8 twee goede
toetsochtenden toe.

Plusklas
De kinderen van groep 5/6 en 7/8 hebben het thema een spel maken afgesloten. In tweetallen hebben de kinderen
een spel ontwikkeld. Van een voetbaltafel tot een ijsjesmemorie en een kwartet. Afgelopen maandag in de plusklas
hebben we de spellen uitgeprobeerd. Het was erg leuk om elkaars spel te kunnen proberen. De kinderen van groep
3/4 zijn verder gegaan met het thema techniek. Er zijn al bruggen gebouwd van papier en we hebben gekeken wie de
hoogste toren kon maken van papier. Groep 5/6 en groep 7/8 begint na de meivakantie ook met het thema techniek.

Mijn school
In de meivakantie zal het ouderportaal een nieuw uiterlijk krijgen.
Hiernaast ziet u alvast een eerste indruk.

Afsluiting schoolthema ‘Uit het verleden’
Op dit moment zijn alle bouwgroepen druk bezig met een geschiedenis
thema. Zo gaan de kleuters terug naar de tijd van de Romeinen. Groep 3/4 is bezig met ' het verleden'. Hoe zag de
school er vroeger uit en het leven van onze overgroot-oma's en opa's. De groepen 5/6 verdiepen zich in de
pruikentijd. Groep 7/8 zijn bezig met het thema oorlog en vrede.
Graag willen wij in de week van 8 t/m 12 mei ons thema afsluiten. Via de app en mail krijgt u bericht wanneer welke
groep die week iets zal presenteren. Deze presentaties zullen plaatsvinden in het theater. U bent van harte welkom
om dan een kijkje te komen nemen.

Vrijwillige voortgangsgesprekken
In de week van 8 t/m 12 mei vinden de vrijwillige oudergesprekken weer plaats. Op maandag 1 mei vanaf 16.00 uur
ontvangt u een uitnodiging via het ouderportaal met de mogelijkheid om u in te schrijven. Mocht de leerkracht graag
met u willen spreken, dan zal de leerkracht u inplannen. Op donderdag 4 mei om 16.00 uur sluit de
inschrijvingsmogelijkheid. Daarna zult u een mail ontvangen met de datum en tijd van het gesprek.
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Overgang van groep 2 naar groep 3
Na de meivakantie gaan de kinderen van groep 2 elke week op dinsdagmiddag een uur naar groep 3. Zij zullen aan de
slag gaan met taal en rekenen. Juf Janita zal de kinderen les gaan geven. Wij willen de kinderen zo langzaamaan al
een beetje laten wennen aan groep 3. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan en onze ervaring is dat de overgang van
groep 2 naar groep 3 op deze manier iets minder groot wordt.
De kinderen van groep 3 krijgen in dit uur les van juf Judith. Ze zullen opdrachten doen die te maken hebben met het
thema waar we aan werken.

Koningsspelen
Op 21 april a.s. zijn de Koningsspelen. Uw kind mag dan verkleed in de kleuren rood/wit/blauw/oranje
op school komen. We gaan de Koningsspelen met de hele school op een spectaculaire wijze openen.
U bent van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Daarna gaan de kinderen gezamenlijk ontbijten in
de klas. Na het ontbijt gaan de groepen 1 en 2 in de gymzaal spelletjes doen en de groepen 3 en 4 op het schoolplein
en het grasveldje tegenover de school. Vanaf ongeveer 11.00 uur vindt de sponsorloop voor de groepen 1 t/m 4
plaats. Om 13.15 uur zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt. Uiteraard bent u van harte
welkom om de kinderen aan te komen moedigen. Denkt u er nog aan om het blad met
sponsors uiterlijk woensdag aan uw kind mee te geven? Van het opgehaalde geld worden
o.a. nieuwe leesboeken aangeschaft. We willen iedereen alvast bedanken, die deze dag
geld sponsort of ons deze dag komt helpen!

Verkeer
Afgelopen woensdag heeft de fietscontrole plaatsgevonden. Er zijn dit jaar heel veel
fietsen goedgekeurd. Meer dan afgelopen jaren. Fijn om te merken, dat kinderen op een
veilige fiets naar school toe komen.
Wij zijn blij te kunnen melden, dat alle kinderen van groep 8 geslaagd zijn voor het
theoretisch verkeersexamen. Op donderdag 11 mei vindt het praktijkexamen plaats voor groep 8. Deze leerlingen
fietsen een route en laten zien dat ze de verkeersregels ook in de praktijk beheersen. Voor het begeleiden van het
praktijkexamen zijn er nog ouders/verzorgers nodig. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van groep 8 of bij juf
Laura.

Ouder-kind workshop
Op vrijdag 12 mei vanaf 13.00 uur vindt de ouder-kinderworkshop plaats voor de groepen 6-7-8. Het thema van deze
workshop is het maken van een bijenhotel en het maken van een vogelhuisje. U
kunt zich vanaf 1 mei opgeven. De intekenlijst komt op het whiteboard bij de
ingang van de school te hangen. Helaas kunnen er maar 6 ouders/verzorgers
meedoen met deze workshop.

Workshop Bonbons maken
Afgelopen woensdag heeft de workshop bonbons maken plaatsgevonden. De
ouders/verzorgers waren erg enthousiast. Een workshop die zeker nog eens terug zal komen.

Pasen
Wij kijken terug op een mooie Paasviering. Alle groepen waren verantwoordelijk voor
een deel van de viering. Van tevoren hebben wij met elkaar gegeten. De oudere
kinderen hebben de jongere kinderen uit de groep gehaald. Het is mooi om te zien
hoe verantwoordelijk de kinderen zich voelen voor elkaar. Wij wensen iedereen via
deze weg hele mooie Paasdagen toe.

Amstelstraat 14b

9406TH Assen

0592-354150

www.delichtbaak.nl delichtbaak@cogdrenthe.nl

Korte mededelingen
1. Make a move gaat na 4 succesvolle periodes van
binnen in de gymzaal sporten, weer naar buiten. De kinderen kunnen zich weer aanmelden via het
aanmeldingsformulier op de site:makeamoveassen.nl
2. Vaart welzijn organiseert verschillende voetbalactiviteiten rond en in Pittelo. De flyer staat op het
ouderportaal onder documenten.
3. Tevens organiseert Vaart welzijn in de meivakantie een zwemfestijn. Ook deze flyer staat op het
ouderportaal onder documenten.

Agenda
18 en 19 april
21 april
24 april t/m 28 april
1 mei
8 mei
8 mei
11 mei
12 mei
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IEP eindtoets
Koningspelendag
meivakantie
Intekenen vrijwillige oudergesprekken
Week van de vrijwillige oudergesprekken
Week waarin het schoolthema per bouw wordt afgesloten
Praktisch verkeersexamen groep 8
Ouder-kind workshop groep 6,7, en 8
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