Nieuwsbrief

20 oktober 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Chimara Nathalie uit groep 5/6, Lissa en Madelein uit
groep 4 en Daniël uit groep 8.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Samen Leven (2 t/m 13 oktober)
We spreken over leven in een land met verschillende culturen en over mensen met een verschillende achtergrond.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Jozua die spionnen stuurt naar Jericho; De twaalf stammen die de Jordaan,
de grens, oversteken; In/bij de rivier leggen ze symbolisch twaalf stenen neer; Jericho die ingenomen wordt met hulp
van Rachab en over de dood van Jozua (Jozua 2, 3, 5 en 24)

Welkom
Afgelopen week is Aylinah gestart in groep 1/2. Wij wensen jou heel veel ontwikkelplezier toe bij ons op school!

Broertje
Rick uit groep 1/2 heeft een broertje gekregen. Hij heet Jamie. Wij feliciteren jou
en jouw familie en wensen hen een gelukkige tijd toe.

PBS
Afgelopen donderdag heeft de informatieavond plaatsgevonden over het thema PBS. Tijdens deze avond zijn de
basisprincipes van PBS behandeld. Tevens is de stop-loop-praat methode uitgelegd. Na de vakantie wordt er in de
PBS-lessen aandacht besteed aan pestpreventie. Ook wordt het goed gedrag op het leerplein aangeleerd/herhaald
en staat complimenten geven en ontvangen centraal.

Schoolontwikkeling
Komende periode vullen de leerkrachten en de kinderen vanaf groep 6 een vragenlijst in m.b.t. het sociaal
welbevinden. De antwoorden van de leerkrachten worden geanalyseerd. Eventuele vervolgstappen worden hieruit
opgesteld. Deze vervolgstappen worden genoteerd en bijgehouden in het logboek. Ook worden de antwoorden van
de leerkrachten vergeleken met de antwoorden van de kinderen. Eventuele grote verschillen worden besproken met
de MIB-er. Ook de PBS-commissie bekijkt de uitkomsten en bespreekt of er nog
stappen ondernomen moeten worden. Hierbij wordt tevens de veiligheidscoördinator
betrokken. Zij neemt deel uit van de PBS-commissie.

Kindcentrum
Woensdag 18 oktober hadden wij de Open Dag. Op deze dag hebben wij de winnaars
van de kleurplatenwedstrijd bekend gemaakt. Het was een moeilijke beslissing. Pailak
uit groep 7 heeft het winnende ontwerp gemaakt, omdat deze het kleurrijkst was. Dit
heeft ons op de volgende uitspraak gebracht: ‘Wij gaan voor een kleurrijk
kindcentrum!’ Sergio, Fynn, Cynthia en Rand waren de andere prijswinnaars.

Vakleerkracht gymnastiek
Jeroen Niewenhuis zal na de herfstvakantie geopereerd worden aan zijn knie. Hij zal
ongeveer twee a drie weken geen les kunnen geven. Er is een invaller gevonden, zodat
de gymlessen gewoon door kunnen gaan.
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Leerpleinen
Het sponsorgeld van vorig schooljaar is gereserveerd voor de leerpleinen. Sommige groepen
zijn al druk bezig met het uitgeven van dit geld. In de onderbouw is er een huisje van dit geld
gekocht.

Op tijd aanwezig
Afgelopen periode hebben wij gemerkt, dat er verschillende kinderen te laat op school komen.
Dit is erg storend voor de lessen, die dan al zijn begonnen. Ook voor de kinderen is dit vervelend, omdat zij niet rustig
afscheid van u kunnen nemen. Als school zijn wij verlicht bij te houden welke kinderen er te laat op school aanwezig
zijn. De leerplicht vraagt deze gegevens aan ons op. Bij structureel te laat komen, bestaat de mogelijkheid dat u
opgeroepen wordt door de leerplicht. Om dit te voorkomen en de rust voor uw zoon/dochter te bewaken, vragen wij
u om te zorgen dat uw kind uiterlijk om 8.30 uur op zijn/haar werkplek zit.

Medezeggenschapsraad
De eerste MR-vergadering is weer geweest. We zijn weer fris van start gegaan. Ook dit jaar wordt er veel op school
gedaan. In het jaarplan worden doelen opgesteld waar we als school het komende jaar aan gaan werken. Dit jaarplan
heeft de MR bekeken en feedback opgegeven. Ook is de MFA Pittelo een Intgeraal Kindcentrum geworden. Dat
betekent dat ook de voormalige peuterspeelzaal (SPA) nu onder de verantwoordelijkheid van COG Drenthe valt. Als
MR volgen en denken we mee met de ontwikkelingen binnen onze school. We willen er samen een goed jaar van
maken.

Continurooster 7 november
Op dinsdag 7 november is er een continurooster van toepassing. De kinderen blijven deze dag tot 14.00 uur op
school. Zij zullen dus bij ons lunchen. De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Wij hebben Pinokkio van
het continurooster op de hoogte gebracht. Normaal zijn de kinderen van groep 1 op dinsdagmiddag vrij. Deze dag
zullen ook de kinderen van groep 1 op school blijven tot 14.00 uur.

Workshops
Vorige week heeft de eerste workshop voor de TaalklAssen plaatsgevonden. Dit was
een groot succes. De ouders hebben samen met hun kinderen 'Nederlands' brood
gebakken. Twee ouders van De Lichtbaak hebben onze conciërge Rudolf
ondersteund.

Korte mededelingen
1. Op dinsdag 31 oktober vindt er een informatieavond plaats over het voortgezet
onderwijs voor de groepen 6, 7 en 8. Deze vindt plaats bij ons op school in groep 8.
2. Deze week hebben de oudste kinderen van het gezin een activiteitenlijst meegekregen. Hierop kunt u aangeven bij
welke onderdelen u komend schooljaar zou willen helpen. Mocht u de lijst nog niet hebben ingevuld maar wel willen
helpen, dan kunt u de lijst maandag na de vakantie nog inleveren.
3. Zondag 19 november 2017 is de Baggelhuizercross. Je rent over het strand en door het natte gras bij de
Baggelhuizerplas. De kinderen uit de groepen 1 en 2 starten om 11:45 met de 500m. De 1.000m start om 11:55 en de
1.500m om 12:10. Kosten voor deelname zijn EUR 2,00. Je kunt je nu alvast inschrijven via www.inschrijven.nl. Dit is
mogelijk tot en met 17 november 2017. Je kunt je ook op de dag zelf nog inschrijven tot en half uur voor de start.

Agenda
23 t/m 27 oktober
31 oktober
3 november
3 november
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Herfstvakantie
Informatieavond over het Voortgezet onderwijs voor de groepen 6,7 en 8
Weeksluiting groep 7
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