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Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: David en Julian uit groep 6, Jaiden uit groep 5,
Savanjay en Christian uit groep 3 en Delano uit groep 7.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Vreugde en verdriet (t/m 30 juni)
We spreken over verdriet en vreugde over geluk en ongeluk. We spreken over wat je gelukkig kan maken. De
Bijbelverhalen komen uit Job.

Zieke ouders en kinderen
Afgelopen periode hebben een aantal kinderen en ouders van De Lichtbaak ingrijpende medische berichten te horen
gekregen. Via deze weg willen wij laten weten dat wij in gedachten bij hun zijn en Gods kracht toewensen in deze
moeilijke tijd.

Groepsindeling
Er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan de groepsindeling van volgend schooljaar. Ook dit jaar hebben wij te
maken met mobiliteit van enkele leerkrachten. Hierdoor hebben wij nieuwe leerkrachten nodig. Daarvan zijn wij
afhankelijk van het COG-bestuur. Wij hopen zo snel mogelijk de groepsindeling duidelijk te hebben, zodat wij deze
bekend kunnen maken.

Aanmelding nieuwe kinderen
Mocht uw zoon of dochter na de zomervakantie vier worden of kent u mensen met een driejarig kind, wilt u hen dan
attenderen dat zij hun kind alvast kunnen aanmelden? Zo kunnen wij ook deze kinderen vast meenemen in de
nieuwe groepsverdeling. Alvast bedankt!

Staken
COG Drenthe heeft afgesproken mee te doen met de staking op dinsdag 27 juni van
8.30 tot 9.30 uur. Met deze staking willen wij de ouders laten weten, dat er iets
gedaan moet worden aan de werkdruk en het leraren tekort.
Tijdens dit uur zijn de leerkrachten op het plein aanwezig om hierover met u in
gesprek te gaan. Tevens willen wij een leerkracht en ouder naar Den-Haag sturen om
de actie nog meer kracht bij te zetten. Mocht u interesse hebben om deze dag mee
te gaan naar Den-Haag, dan kunt u dit aangeven bij de directie.
Meer informatie is te vinden in een brief van het bestuur. Deze staat op het
ouderportaal onder documenten. Ook is het mogelijk om als ouder de petitie te
tekenen. Dit kan via www.pofront.nl.

Kindcentrum De Lichtbaak
Zoals eerder vermeld is, heeft Petra Oldenbeuving het diploma directeur van een Kind centrum dit schooljaar
gehaald. Via de politiek wordt er landelijk aangestuurd op de verandering van basisscholen naar Kind centrum. In het
Kind centrum zullen kinderen van 0 t/m 12/13 jaar opvang en onderwijs aangeboden worden. Ook De Lichtbaak is
bezig zich voor te bereiden op deze ontwikkeling. Via de nieuwsbrieven zullen wij u van deze verandering op de
hoogte houden.
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Informatieavond groep 4 en 5
Donderdag 15 juni heeft er een ouderavond plaats gevonden voor de ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 4 en 5.
Wilt u de informatie nog eens teruglezen of kon u niet aanwezig zijn, dan vindt u verdere informatie op het
ouderportaal onder documenten. Tevens kunt u daar lezen in welk tijdsbestek wij alles voor elkaar hopen te krijgen.

Fotogeld
Op woensdag 28 juni komt de fotograaf het fotogeld en de niet gekochte foto’s weer ophalen. U kunt beiden bij de
leerkracht van uw kind inleveren.

Verkeer
Op 8 juni was het herexamen voor het praktisch verkeersexamen. Ook de leerlingen die het examen nog niet hadden
gehaald zijn nu geslaagd. Dat betekent dat heel groep 8 geslaagd is voor het praktisch verkeersexamen!

Fietsen in het rek
Wij vinden het fijn om te zien, dat er heel veel kinderen op de fiets naar school toe komen. Afgelopen weken is het
ons echter opgevallen dat er steeds meer fietsen rond de boom bij de ingang van het plein staan. Wij willen vragen
om de fietsen in het fietsenrek te plaatsen. Hierdoor blijft de speelruimte en de doorloop het plein optimaal.

Plusklas
In de plusklas werken we nog steeds verder over het thema Egypte. De groepen 3,4 en 5 zijn deze week bezig
geweest met de Cito toetsen en hebben daarom geen plusklas gehad. De kinderen uit de groepen 6 en 7 zijn bezig
geweest met het maken van een informatieve PowerPoint over Egypte. Tijdens de laatste plusklas op 19 juni, en niet
19 juli zoals in de vorige nieuwsbrief stond, presenteren zij deze aan de mede plusklassers.

Sportdag groep 5 t/m 8
Op maandag 3 juli wordt ’s middags de sportdag voor de groepen 5 t/m 8 gehouden. Bij slecht weer wordt er
uitgeweken naar 10 juli. U kunt zich nog opgeven om te helpen bij de leerkracht van uw kind.

Zandbak
Afgelopen periode hebben wij meerdere keren contact gehad over het zand in de zandbak. De gemeente heeft,
ondanks protesten van onze kant, aangegeven het zand pas in de zomervakantie te gaan vervangen. Er wordt op dit
moment naar een oplossing gekeken om de loslopende dieren uit de zandbak te weren.

Korte mededelingen
1. U kunt zich nog opgeven voor de workshop brooddeeg op woensdag 21 juni. Het opgaveformulier hangt bij
de ingang op het bord.
2. Op zaterdag 8 juli vindt er in Peelo een viswedstrijd plaats waar kinderen van 8 t/m 14 jaar gratis aan deel
kunnen nemen. Zie voor meer informatie het ouderportaal onder documenten.

Agenda
19 juni
21 juni
22 juni
23 juni
26 juni
27 juni
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Weekopening groep 4, Laatste plusklas van dit schooljaar
ANWB Streetwise (groep 1 t/m 8), Workshop brooddeeg, Robin Parengkuan voor het laatst in
groep 6
Dodehoekproject (groep 8)
Schoolreis groep 5
OR vergadering
Staken de leerkrachten het eerste uur, schoolreis groep 3,4
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