Weekbrief

6 oktober 2016

Jarige van de week
De komende week is jarig: Miguel uit groep 7.
Wij wensen jou een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Stoelendans (3 oktober t/m 14 oktober)
We spreken met de kinderen over: je plek afstaan en elkaar ruimte gunnen. Over
concurrentie, competitie en jaloezie.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak. (Genesis 16 t/m 21)

Bloembollenactie
Vandaag hebben de kinderen 5 zakjes bloembollen mee gekregen om te verkopen aan bekenden. De bloembollen
kosten 3 euro per zakje. Het opgebrachte geld is voor de ouderraad. Hier zullen extra activiteiten voor de kinderen
mee betaald worden.
De kinderen hebben tot de herfstvakantie de tijd om de bloembollen te
verkopen. Het geld en de bloembollen, die over zijn, kunnen ingeleverd worden
bij de leerkracht. De groep die alle bloembollen heeft verkocht, krijgt een
groepsbeloning. De kinderen kunnen elkaar dus helpen bij de verkoop.
De bloembollen zijn gesponsord door Maatschap Joling. Hartelijk dank daarvoor.

Open ochtend
Woensdag 12 oktober is het open ochtend op alle COG-scholen. U bent natuurlijk van harte welkom. Deze ochtend is
ook bedoeld voor ouders/verzorgers die op zoek naar een school voor hun nog niet schoolgaande zoon of dochter.
Mocht u mensen kennen die een school zoeken voor hun kind, wilt u hen dan op deze ochtend attenderen?

Studiedag
Afgelopen dinsdag heeft het team training gehad op het gebied van ICT-vaardigheden en over eigenaarschap van
het kind. De leerkrachten hebben verschillende Apps en sites bekeken en uitgeprobeerd. Hierbij valt te denken aan
een Kahoot! quiz en het gebruiken van een QR-code. Leerkrachten hebben lessen voorbereid waarbij ICT als
hulpmiddel gebruikt wordt.
In de middag stond het eigenaarschap van het kind centraal. Er is gekeken hoe we de kinderen nog meer kunnen
betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Mooie en bruikbare ideeën hebben wij opgedaan.

Afscheid meester Ronald
Morgen, vrijdag 7 oktober, is er gelegenheid om afscheid te nemen van meester Ronald.
Om 11 uur nemen de kinderen afscheid in het speellokaal. Hier bent u van harte voor
uitgenodigd.
Aansluitend, zo rond 11.40 uur, kunt u op het leerplein van groep 5/6 afscheid nemen
onder het genot van een hapje of drankje.
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Opening kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober is de kinderboekenweek
geopend in de groepen. Er waren twee oma’s op
bezoek, die het thema: ‘Voor altijd jong’ kwamen
promoten. In elke groep wordt tijdens het
fruiteten een boek voorgelezen. De kinderen
mogen zelf kiezen naar welk boek zij willen
luisteren.
Op donderdag 13 oktober om 8.30 uur vindt de
afsluiting plaats in het speellokaal. Hier bent u van
harte voor uitgenodigd.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep kinderen, die de school helpt met het organiseren van activiteiten, het geven van
advies en ons voorzien van feedback. Dit gebeurt tijdens vergaderingen.
De leerlingenraad bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8. Per groep vertegenwoordigen twee kinderen de klas.
Na de herfstvakantie zal er gestart worden met een nieuw leerlingenraad. De kinderen die graag hun groep willen
vertegenwoordigen kunnen hiervoor hun motivatie uiten in de groep. De leerlingenraad van vorig jaar zal het stokje
in de eerste week na de herfstvakantie overdragen aan de nieuwe leden.

Afwezig internbegeleider
Berber Geusies, de internbegeleider, zal vanaf volgende week woensdag voor een bepaalde tijd afwezig zijn. De
taken zijn zo goed mogelijk overgedragen aan verschillende personen. Juf Josje zal op de vrijdagmiddag enkele taken
op zich nemen.

Artikel Asser Courant digitaal
Afgelopen week heeft er een artikel over De Lichtbaak gestaan op de digitale krant van de Asser Courant. Zie de
volgende link. https://www.assercourant.nl/achtergrond/463337/de-lichtbaak-in-assen-zet-zich-extra-in-tegenpesten-respect-verantwoording-waardering.html

Toestemming gebruik foto’s
Bij de inschrijving van uw kind bij ons op school heeft u aangegeven of wij foto’s mogen gebruiken in nieuwsbrieven,
op de website, voor sociale media en de schoolgids. Door het plaatsen van dit artikel, willen wij u nogmaals op deze
afspraak attenderen. Wilt u toch uw toestemming intrekken, wilt u dit dan via de mail (delichtbaak@cogdrenthe.nl)
kenbaar maken?

Jumbo schoolsparen
De punten blijven binnen stromen. Onze dank hiervoor! U kunt nog tot 11 oktober
sparen.

Agenda
7 sept. t/m 11 okt.
7 oktober
12 oktober
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