Nieuwsbrief

8 september 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Elaine en Melissa uit groep 1/2, Kaylo uit groep 5/6,
Adam, Alyssa, Eloïse, Anna en Eva uit groep 3.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: (11 t/m 29 september)
We spreken over de weg naar de toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
We lezen de verhalen uit Trefwoord over de Twaalf verkenners; koning Balak en Bileam (Numeri 13 en 22); Mozes
ziet het beloofde land. (Deuteronomium 34)

Welkom
Wij heten Rianne, Nahla, Melissa, Maikel en Leora uit groep 1/2 en Sascha uit
groep 7 welkom bij ons op school. Wij wensen jullie veel plezier en een goede
leerontwikkeling toe.

Broertje
In de zomervakantie heeft Dylano uit groep 1/2 een broertje gekregen. Hij heet Djenoah. Van harte
gefeliciteerd met jullie zoon en broertje! Wij wensen hem en zijn familie samen veel geluk toe.

De Gouden Weken – PBS
In de laatste week van de zomervakantie hebben de leerkrachten een PBS boost
gekregen van een medewerkster van Yorneo. Wij hebben o.a. de afspraken die
gelden bij ons op school herhaald.
De komende weken noemen wij de ‘Gouden weken.’ In deze weken staat het
groepsproces centraal. Er wordt veel aandacht besteed aan het vormen van de
groep, met de daarbij behorende afspraken.
De eerste PBS vergadering van de leerkrachten staat gepland op 25 september.
Tijdens deze vergadering wordt o.a. de ouderavond van 19 oktober voorbereid.
Deze avond zal o.a. in het teken staan van de stop – loop – praat methode.

Veiligheidscoördinator
Komend schooljaar is Mieke Reitsma, de leerkracht van groep 4, de veiligheidscoördinator. Door het
vertrek van Lianne Beuving heeft hier een wisseling plaatsgevonden. Mocht er iets zijn op het gebied van
veiligheid, waar u niet uitkomt met de leerkracht van uw kind, dan kunt u een afspraak maken met Mieke
Reitsma.

Inloop
Ook dit schooljaar mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 kiezen of zij om 8.20 uur of 12.50 uur naar binnen
willen. U, als ouder/verzorger, mag met uw kind mee naar binnen. Om 8.25 en 12.55 gaat de bel, zodat wij
ook echt op tijd kunnen beginnen. Wij verzoeken u dan ook de groep te verlaten.
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Verwachtingsgesprekken
In de week van 18 september vinden de verwachtingsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken kunt u de
leerkracht inlichten over belangrijke dingen van uw kind. Ook kunt u verwachtingen naar elkaar uitspreken.
Vanaf maandag 11 september 16.00 uur tot donderdag 14 september 15.30 kunt u zich via het
ouderportaal intekenen.

Opening thema
Komend jaar gaan we weer schoolbreed met thema’s werken. Bij elk nieuw
thema sturen we een bericht over het onderwerp. De leerkracht van uw
kind(eren) zal tijdens de thema’s berichten en/of foto’s plaatsen op onze
online omgeving (mijnschool).
Volgende week woensdag, 13 september, starten we met het eerste
thema: ‘Sport en ontspanning’. Om half 9 zijn jullie van harte welkom in het
speellokaal om de opening bij te wonen. Alle kinderen mogen deze dag in
een sportieve outfit op school komen. De opening duurt tot circa 9 uur. We
zien u graag tijdens de opening van ons eerste thema.

Informatieavond
Op dinsdag 19 september vindt er een informatieavond plaats. Tijdens deze avond krijgt u informatie over
de gang van zaken in de groep van uw kind(eren). Tevens krijgt u o.a. te horen wat er thuis eventueel nog
van u verwacht wordt en wanneer uw kind huiswerk mee zal krijgen.
Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur Voorlichting voor de groepen 1 t/m 4. Deze vindt plaats in de groep van uw kind.
20.15 uur Kopje koffie en thee in het speellokaal, voor alle ouders/verzorgers van de school.
Tevens kunt u hier informatie krijgen over verschillende activiteiten binnen de school, zoals de
Ouderraad.
20.30 uur Voorlichting voor de groepen 5 t/m 8. Deze vindt plaats in de groep van uw kind.

Agenda op de site
Op onze site www.delichtbaak.nl vindt u een uitgebreide agenda. Hierin staan de meeste activiteiten die
dit schooljaar zullen plaatsvinden. Gedurende het schooljaar houden wij deze agenda bij. Via het
ouderportaal krijgt u bericht als wij iets toegevoegd hebben.
Ook kunt u hier de vrije dagen terugvinden. Er
zijn komend schooljaar weinig tot geen
margedagen beschikbaar. Hierdoor hebben wij
ervoor gekozen om enkele dagen een
continurooster te hanteren. Zie voor deze dagen
de agenda. Ook willen wij u er nu al op
attenderen dat wij helaas de TT-vrijdag geen vrij
hebben.

Ontwikkeling voor het komende jaar
Komend schooljaar staan er veel ontwikkelingen gepland. Sommigen zetten we dit schooljaar voor het
eerst in en anderen breiden wij dit jaar uit of schaven wij bij. Hieronder de meeste ontwikkelingen voor u
op een rijtje:
Ontwikkeldoelen op het gebied van taal/lezen/rekenen
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Twee keer in het jaar evalueren wij ons onderwijs nog eens extra. Dit gebeurt o.a. aan de hand van de Cito
toetsen. Hieruit komen verschillende verbeter-/ontwikkelpunten naar voren. In de nieuwsbrieven zal
geregeld informatie over een bepaald vak gegeven worden.
Spreekuur
Komend schooljaar komen de twee vrijwillige voortgangsgesprekken te vervallen. Daarvoor in de plaats
hebben de leerkrachten elke maand een spreekuur. U kunt zich hiervoor inschrijven of de leerkracht kan u
inplannen. Via het ouderportaal krijgt u hierover een bericht. Voor dringende zaken kunt u altijd buiten het
spreekuur bij de leerkracht terecht.
Gezonde school
Als school onderschrijven wij de onderzoeken, dat meer bewegen kinderen
positief stimuleert in hun ontwikkeling. Daarom willen wij komend schooljaar
graag het vignet ‘Gezonde school’ op het gebied van bewegen binnenhalen.
Hiervoor moet je als school aan bepaalde eisen voldoen. Aan veel van deze
eisen voldoen wij al. Om het bewegen extra te stimuleren gaan wij dit jaar
mee doen met de Daily mile. Elke dag lopen/rennen de kinderen ongeveer 1
mile per dag.
Drama
Naast het belang van extra bewegen, is het voor kinderen ook belangrijk dat zij zich leren te uiten. Eén van
de manieren om dit te doen is d.m.v. drama/toneellessen. Deze lessen zullen de kinderen krijgen aan de
hand van de methode dramaonline.
Engels
Dit schooljaar starten wij met de Engelse methode ‘Groove me’ voor de
groepen 1 t/m 8. Aan het einde van het schooljaar zullen we dit evalueren
en een definitief besluit nemen. Groep 3 was deze week al erg enthousiast.
Weeksluitingen
Afgelopen schooljaren hebben er verschillende weekopeningen
plaatsgevonden. Daarom wilden de leerkrachten iets anders uitproberen. Hier zijn de weeksluitingen voor
in de plaats gekomen. Elke groep heeft naast alle projectafsluitingen een keer de verantwoordelijkheid
over de weeksluiting. Hierin laten zij zien, wat zij de afgelopen weken geleerd hebben. Ook een
godsdienstig aspect kan hier plaatsvinden. Afgelopen jaar zat de speelzaal erg vol. Vandaar dat de
weeksluitingen dit jaar voor de helft van de school plaatsvinden. Aan het einde van het schooljaar zullen wij
ook dit evalueren.
Meester en juffenfeest
Sommigen juffen vierden wel hun verjaardag en anderen niet. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een
meester en juffenfeest te organiseren. Dit feest vindt plaats op 1 juni. Heel de
school zal dan in het teken van feest staan.
Workshops
De workshops van afgelopen jaar zijn enthousiast ontvangen. Vandaar dat wij
deze hebben uitgebreid. In de agenda op de site kunt u de data vinden met de
daarbij behorende groepen.

Gymnastiek
Op maandag krijgen alle kinderen gymnastiek van Jeroen Nieuwenhuis. Op woensdag en donderdag vinden
de tweede gymlessen plaats. Op deze dagen moeten de leerkrachten zelf gymnastiek geven. Helaas
worden, de afgelopen jaren, de leerkrachten niet meer opgeleid in het geven van gymnastiek. Veel
leerkrachten mogen dit vak daarom niet meer geven of alleen onder bepaalde afspraken. Dit is een
landelijk probleem. Hierdoor moet er nog even gepuzzeld worden in het rondkrijgen van de
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gymnastieklessen op de woensdag. Helaas is er geen ruimte in de formatie om Jeroen nog een dag gymles
te laten geven. Het bestuur is hiervan op de hoogte. Wij gaan ervan uit, dat vanaf volgende week alle
kinderen twee keer zullen gymmen. Ook zal er weer contact gezocht worden met sportverenigingen om
clinics bij ons te komen verzorgen.

Open ochtend peuters
Vanaf januari 2018 zullen de peuterspeelzalen verdwijnen. Deze kinderen zullen dan onder de
verantwoordelijkheid van de scholen komen. Om ouders/verzorgers alvast voor te bereiden op een
eventuele keuze zal er op 14 september van 9.00 tot 11.00 uur een open ochtend zijn voor ouders die een
peuter thuis hebben. Tijdens deze open ochtend kunnen de ouders/verzorgers de school bekijken en zo
een eerste indruk krijgen van onze school. Mocht u mensen kennen, die een kind hebben in deze leeftijd,
wilt u hen dan op deze open ochtend attenderen? Alvast bedankt.

Impressie van de Eerste Gouden Week

Heerlijk samen dansen.
Elkaar interviewen en daarna moet de leerling de klasgenoot omschrijven. De anderen moeten raden over
welke klasgenoot het gaat.
Kennismaken via een dobbelsteen. Bij wie hoort welke hobby?

Korte mededelingen
Ook dit schooljaar kunnen kinderen meedoen met de Assenrun. De
eerste run vindt plaats in het winkelcentrum van Marsdijk op 16
september.

Agenda
11 september
12 september
13 september
18 september
19 september
19 oktober

Intekenen verwachtingsgesprekken
Ouderraadvergadering
Opening project Sport en Ontspanning
Verwachtingsgesprekken
Informatieavond 19.30 uur
Ouderavond PBS
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