Nieuwsbrief

4 mei 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Justin, Babet en Irem uit groep 4, Fabian en Kyle uit
groep 1/2, Chevara uit groep 3 en Luca uit groep 5.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Vrijheid (8 t/m 26 mei)
We spreken over wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Mozes in het mandje en aan het hof. Mozes’ roeping en de 10 plagen. De
uittocht. (Exodus 1 t/m 15)

Welkom
Afgelopen week is Kyara bij ons op school gestart. Via deze weg wensen wij jou en je ouders heel veel ontwikkel
plezier bij ons op school.

PBS
PBS staat voor Positive Behavior Support. Door te benadrukken wat de kinderen goed doen en de afspraken elke
keer te oefenen en te herhalen leren we de kinderen sociale vaardigheden bij.
Echter kunnen we niet voorkomen, dat er soms consequenties moeten volgen op
negatief gedrag.
Voordat er met PBS gewerkt werd, zijn er gele en rode kaarten geïntroduceerd.
Deze manier van werken past niet bij PBS. We gaan uit van het positieve gedrag en
vinden dat gele en rode kaarten een negatieve lading hebben. Daarom is er
besloten om niet meer te werken met deze kaarten. Dit betekent niet dat er geen
consequenties meer zullen volgen n.a.v. negatief gedrag. Echter wordt er per
situatie en per kind bekeken wat een passende consequentie zal zijn.

Team A.P.O.
Na de meivakantie is het team A.P.O. (Anti Pest Overleg) van start gegaan. De kinderen zijn de groepen 3 t/m 8 langs
geweest om zichzelf voor te stellen. Ook hebben zij een logo ontworpen, is er een teamfoto bij de ingang
opgehangen en is de taakomschrijving duidelijk op papier gezet. Een mooi initiatief vanuit de Leerlingenraad.

Veiligheidscoördinator
Elke basisschool is verantwoordelijk voor het hebben van een veiligheidscoördinator. Bij ons op school is dit de
voorzitter van de PBS-commissie Lianne Beuving. U kunt dit zien als een vertrouwenspersoon. Lianne is werkzaam op
maandag t/m woensdag.

Verkeer
Komende week wordt weer een drukke week wat verkeer betreft. Op 8 mei is de herkeuring van de fietscontrole.
Alle fietsen die niet zijn goedgekeurd worden dan herkeurd. Op donderdag 11 mei, in de ochtend, is voor groep 8 het
praktische verkeersexamen. De leerlingen fietsen een route waarbij wordt gekeken of zij zich houden aan de
verkeersregels. De route start bij de Timp en zal daar ook eindigen.
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Inloop
Voor de meivakantie is de nieuwe inloop met een groep ouders/verzorgers, kinderen en met de leerkrachten
geëvalueerd. We zijn tot de conclusie gekomen, dat een meerderheid van de kinderen, ouders/verzorgers en
leerkrachten de inloop fijn vinden.
Dit betekent dat alle kinderen om 8.20 uur en 12.50 uur naar binnen mogen eventueel samen met u als
ouder/verzorger. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 mogen er ook voor kiezen om buiten te blijven tot de bel gaat.

MR
Samen met de OR heeft de MR gekeken naar het proces rondom de schooluitjes en specifiek de betalingen.
De oudergeleding heeft dit goed gekeurd.
Ook is de inloop besproken. De MR deelt het enthousiasme en wil nogmaals benadrukken, dat de deur van de school
altijd open staat. Maak gerust een afspraak met de leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groeten, de MR

Vrijwillige ouderbijdrage
Wij willen u nogmaals helpen herinneren aan de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage hebben wij
echt nodig om o.a. de schoolreisjes te kunnen betalen. Alvast bedankt!

Pleinplan
Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het speelbaar maken van het schoolplein. De voetbalbak is een groot succes.
Voor schooltijd en in de pauzes is het pannaveld altijd bezet. Ook de gekleurde vakken worden in de pauze
veelvoudig gebruikt.
Tijdens de gymlessen krijgen de kinderen verschillende keren in het schooljaar uitleg
van een aantal spelletjes, die gespeeld kunnen worden op het schoolplein. Onze
vakleerkracht gym Jeroen Nieuwenhuis staat ook een paar keer per schooljaar
tijdens de pauze op het schoolplein om de kinderen extra te stimuleren de spellen te
spelen en vast te houden aan de afspraken.
U kunt als ouder altijd veilig tussen het gebouw en de palen naar de ingang lopen.

Jumbosparen
Afgelopen periode zijn er steeds meer spellen voor op het plein binnengekomen van
de Jumbo punten. De kinderen hebben hier al veel plezier van.

Sponsorloop
Vrijdag 21 april hebben alle kinderen meegedaan aan de sponsorloop. ’s Ochtends de groepen 1 t/m 4 en op de
middag de groepen 5 t/m 8. Iedereen heeft met heel veel enthousiasme gelopen. Onder aanmoediging van ouders,
familie en andere bekenden hebben de kinderen zich van hun sportiefste kant laten zien. Het geld wat opgehaald is
voor de sponsorloop stroomt langzaam binnen. Als uw kind het geld nog niet heeft ingeleverd dan verzoeken wij u
dat dit zo snel mogelijk gedaan wordt bij de leerkracht. Wij gaan met dit geld nieuwe boeken aanschaffen voor de
schoolbibliotheek. Zodra wij weten hoeveel geld er is opgehaald, zullen wij u dat mededelen.
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Excursies
Deze week zijn verschillende groepen op excursie geweest. De groepen 3 en 4 zijn naar de
kinderboerderij geweest en hebben veel geleerd over jonge dieren. Wist u dat een
babykonijntje eigenlijk een lamprei heet?
De groepen 7 en 8 zijn op de fiets naar Kamp Westerbork geweest. Hiermee hebben zij het
project van thematisch werken over de WOII afgerond. Donderdag 4 mei is er ook een
journalist op school geweest om groep 7 te interviewen over de dodenherdenking en hoe
daar op school aandacht aan besteed is. U kunt het stukje terugvinden in de Asser Courant.

TaalklAssen
De officiële naam van de klassen voor de kinderen die nog maar kort in Nederland zijn, is vanaf dit moment:
TaalklAssen.
Voor de meivakantie gaf Speelparadijs Ballorig in Assen de TaalklAssen een geweldige
ochtend cadeau! Met veel plezier hebben alle kinderen van de TaalklAssen een hele
ochtend in het speelparadijs Ballorig samen mogen springen, spelen en rennen. Onze
kinderen hebben zich helemaal kunnen uitleven en kregen tot slot zelfs nog een lekkere
verrassing mee.
We hebben er enorm van genoten en willen nogmaals langs deze weg Ballorig hartelijk
danken voor de gastvrije ontvangst.

Druktechnieken
Tijdens de laatste ontwikkelmiddag hebben wij een team training gevolgd over
druktechnieken. De afgelopen periode hebben verschillende groepen de technieken, die
wij geleerd hebben, toegepast in het onderwijs. Er zijn heel mooie resultaten ontstaan.

Korte mededeling
1. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich opgeven voor een Beach volleybaltoernooi
bij de Baggelhuizerplas. Zie voor meer informatie de flyer op het ouderportaal onder documenten.

Agenda
8 mei
11 mei
12 mei
15 mei
19 mei
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Hercontrole fietscontrole
Praktisch verkeersexamen groep 8
Ouder-kindworkshop groep 6-7-8
Weekopening groep 1/2b
Nieuwsbrief

9406TH Assen

0592-354150

www.delichtbaak.nl delichtbaak@cogdrenthe.nl

