Nieuwsbrief

19 mei 2017

Jarigen van de week
De komende twee weken zijn jarig: Leanne uit groep 8, Janneke, Jayden, Esmee en
Layquisha uit groep 1/2 en Lazzaro uit groep 7.
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)

Broertje
Milan uit groep 1/2 heeft een broertje gekregen. Hij heet Eliah-Natanaël. Wij feliciteren
jou en jouw ouders met de geboorte van je broertje en jullie zoon.

PBS
De komende twee weken wordt er per groep gekeken welke afspraken er herhaald
moeten worden. Hierbij valt te denken aan het lopen op de gang of het herhalen van
de afspraken die gelden op de leerpleinen.
Maandag 22 mei komt de PBS-commissie weer bij elkaar om o.a. de voortgang te evalueren.

IEP-eindtoets
Afgelopen week is de uitslag van de eindtoets binnengekomen. We zijn heel trots op alle kinderen! De uitslag sluit
goed aan bij de gegeven adviezen.

De leerlingenraad
Afgelopen periode heeft de leerlingenraad weer vergaderd. Er is
gesproken over de goede doelenmarkt en Lichtbaak got Talent.
Naast deze taken wil de leerlingenraad zich bezighouden met andere
noodzakelijke activiteiten. Ze gaan in de klassen vragen naar
eventuele onderwerpen, die zij kunnen oppakken. De leerlingenraad
heeft dit keer de pluim uitreikt aan de Ouderraad. Zij willen hen
bedanken voor al het werk wat de ouders/verzorgers voor ons doen.
De voorzitters hebben de pluim namens de Ouderraad in ontvangst
genomen.

Verkeer
Eind juni komen er nog twee leuke verkeersprojecten aan. Op 21 juni is er Streetwise. Dit project wordt
georganiseerd door de ANWB en is vooral bedoeld om de veiligheid in het verkeer te bevorderen. Dit project is voor
alle groepen. Op 22 juni is er voor groep 8 het Dodehoek project. Er komt dan een vrachtwagen op school om de
leerlingen van groep 8 te leren waar een vrachtwagenchauffeur hen nog wel en waar niet meer ziet. Ook dit tweede
project is in kader van de verkeersveiligheid.
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Praktisch verkeersexamen
Donderdag 11 mei was het praktisch verkeersexamen. Het was een lastig examen. De leerlingen hebben zich er bijna
allemaal in één keer doorheen gefietst. Superknap! Voor de leerlingen
die het deze keer niet gehaald hebben is er op 8 juni een herkansing.

Voorlichting mediagebruik
Maandag 29 mei komt de jeugdagent Maurits van de Linde voorlichting
geven aan de groepen 7 en 8 op het gebied van sociale media.

MR
Een van de ouders heeft de eerste termijn erop zitten. Het is mogelijk
om nogmaals een termijn als MR lid deel te nemen. Dit is ook een goed moment om te kijken of er nieuwe
ouders/verzorgers in de MR plaats willen nemen. Lijkt het u leuk om volgend schooljaar als ouder/verzorger deel te
nemen aan de MR, dan kunt u dit kenbaar maken voor 2 juni bij de directie. Mochten meerdere ouders/verzorgers
zich beschikbaar stellen, dan zullen er verkiezingen plaatsvinden.

Plusklas
De plusklas heeft het thema techniek afgerond. We zijn weer een stuk wijzer geworden en hebben weer veel
ontdekt. Het laatste thema voor de plusklas van dit schooljaar is het oude Egypte. In de eerste les heeft groep 3/4
kennis gemaakt met Noen het Nijlpaard. Noen gaat ons de komende weken alles vertellen over Farao’s, mummies,
hiërogliefen en Pyramides. De groepen 5 t/m 8 zijn begonnen met het schrijven van een reisverslag of verhaal.
Hierbij maken zij gebruik van de tablets om het verhaal te typen en om informatie te zoeken over Egypte.
Op 22 mei is er de hele dag geen plusklas. Op 29 mei is er alleen in de ochtend plusklas dit i.v.m. de
groepsbesprekingen.

Korte mededelingen
1. Op het ouderportaal onder documenten vindt u een brief over passend onderwijs. Hierin wordt u uitgenodigd om
deel te nemen aan een tevredenheidspeiling betrekkende passend onderwijs.
2. Komende week zullen wij op maandag t/m woensdag de gevonden voorwerpen uitstallen op het leerplein van
groep 3/4. Daarna zullen wij de overgebleven spullen schenken aan een goed doel of in de weggeefkast neerleggen.
3. Het aantal spinners in school is afgelopen week in een recordtempo gestegen. Hierdoor hebben wij afspraken met
de kinderen moeten maken. De kinderen mogen op eigen risico de spinners mee
naar school nemen. Tijdens de lessen zijn de spinners niet zichtbaar in de groep
aanwezig. Deze liggen in de laatjes of in de luizenzak. Voor schooltijd en in de pauzes
mogen de kinderen met de spinners spelen.
4. Zaterdag 20 mei vindt de dag van de bouw plaats. De gemeente Assen geeft aan
dat in het stationsgebied de autotunnel en andere onderdelen van het station open
zijn voor bezichteging.

Agenda
22 mei
25 t/m 28 mei
31 mei
2 juni
3 t/m 6 juni
8 juni
21 juni
22 juni
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Ouderraadsvergadering
Vrij i.v.m. Hemelvaart
Schoolfotograaf
Ontwikkelmiddag team. Alle kinderen zijn ’s middags vrij
Vrij i.v.m. Pinksteren
Herexamen praktisch verkeersexamen (groep 8)
ANWB Streetwise (groep 1 t/m 8)
Dodehoekproject (groep 8)
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