Weekbrief

27 oktober 2016

Jarigen van de week
De komende week zijn jarig: Daniel uit groep 7 en Tom uit groep 8.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Doorbijten (17 oktober t/m 11 november)
We spreken met de kinderen over: ergens voor gaan. Je doel nastreven.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Jakob en Esau, Jakob en Laban, Rachel en Lea
(Genesis 25 t/m 33)

Samen verder
Voor de vakantie heeft u een brief van het bestuur gekregen met de mededeling, dat ik (Petra
Oldenbeuving) de nieuwe directeur / schoolleider van CBS De Lichtbaak ben geworden.
Ik ben erg blij met het vertrouwen dat ik gekregen heb om met u als ouder/verzorger en
samen met het team te zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind(deren).
Op maandag t/m donderdag ben ik zoveel mogelijk op school aanwezig. De deur staat altijd
voor u open.

Scholen met Succes
Vorig schooljaar heeft u voor ons een enquête ingevuld over verschillende aspecten die te maken hebben met het
onderwijs aan uw kind. De MR heeft de enquête uitgebreid bekeken en voor u een samenvatting gemaakt. Deze is
te vinden op het ouderportaal onder documenten. De verbeterpunten worden, voor zover mogelijk, meegenomen
in ons jaarplan.

Mobieltjes
De mobiele telefoons kunnen voor het onderwijs een hele mooie aanvulling betekenen op de lessen. Echter hebben
wij gemerkt, dat de kinderen de telefoon ook voor schooltijd op het plein gebruiken. Op het schoolplein hebben wij
niet altijd de controle waar zij op dat moment mee bezig zijn. Daarom hebben wij als school afgesproken, dat de
mobieltjes op het schoolplein uitstaan en zich niet in het zicht bevinden. In de klas wordt de mobiel in een speciaal
laatje gelegd. Tijdens de pauzes en andere activiteiten, waar niemand in de klas aanwezig is, gaat de deur op slot.
Echter zijn wij niet verantwoordelijk voor de meegebrachte spullen van thuis.

Leerlingenraad
Afgelopen woensdag heeft de oude leerlingenraad het stokje
doorgegeven aan de nieuwe leerlingenraad. Met trots mogen
wij u de nieuwe leerlingenraad presenteren.
Tijdens de eerste vergadering is er overleg geweest over het
kiezen van een voorzitter. De raad heeft besloten om volgende
week een praatje in de groepen 5 t/m 8 te houden. De kinderen
mogen d.m.v. een stembiljet aangeven welke voorzitter zij
graag zouden willen hebben. Volgende week zal deze
stemronde plaatsvinden.
Tevens is er gesproken over nieuw buitenspeelgoed, het
maken van een nieuwe pluim en het vullen van de trotsmuur.
U ziet er is al veel besproken zo’n eerste vergadering.
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Thematisch werken
Voor de herfstvakantie is de kinderboekenweek op een mooie manier
afgesloten. Dit betekent dat er in de groepen deze week een start gemaakt is
met een nieuw thema. Mocht u het nog niet gezien of gehoord hebben, hierbij
een overzicht waaraan de groepen werken. Mocht u een thema zien waarvan u
veel weet en lijkt het u leuk om eens iets te komen vertellen over dit
onderwerp, spreek dan gerust de leerkracht van die groep aan.
Groep 7 en 8 werkt over de tijd van burgers en stoommachines.
Groep 5 en 6 werkt over voeding en lichaam.
Groep 3 en 4 werkt over speuren in combinatie met de herfst.
Groep 1/2 werkt over de herfst.
Tijdens deze thema’s worden de kerndoelen, die de overheid gesteld heeft,
behandeld. Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. Kom
gerust eens naar het werk kijken in de groepen. Dit geldt ook voor de hogere
groepen.

Communicatie
Binnen onze school vinden wij een goede communicatie belangrijk. Wij doen als school ons best om u zo goed en
tijdig mogelijk te informeren over verschillende zaken. Mocht u ergens tegenaanlopen, dan horen wij dit graag.
Alleen zo kunnen wij zorgen dat de communicatie goed verloopt.

Vrijwillige voortganggesprekken
In september hebben de omgekeerde tien minutengesprekken plaatsgevonden. In februari staan de
voortganggesprekken n.a.v. het rapport gepland. Wij vinden de tijd tussen deze gesprekken te lang, daarom plannen
wij een extra ronde in om te praten over de ontwikkeling van uw kind. Volgende week krijgt u te horen wanneer
deze gespreksronde plaats zal vinden. U krijgt dan via het ouderportaal bericht om u in te tekenen.

Weekopening
De weekopening van maandag 31 oktober komt te vervallen i.v.m. het niet goed werken van het geluid. De boxen
van het digibord zijn stuk. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het beheer van de MFA. Het is hun niet gelukt om de
boxen op tijd te repareren. We zijn druk bezig met het in orde brengen van onze eigen geluidsinstallatie. Zodra een
van beide in orde is, zullen de weekopeningen weer doorgaan.

Jumbo
We hebben het al vaker gezegd, maar iedereen heel erg bedankt voor het meesparen
van de Jumboschoolpunten. Half november laten wij u weten welke speelmaterialen wij
hebben kunnen bestellen dankzij uw hulp.

Agenda
10 november
16 november
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Lampionnenshow
Studiedag team, alle kinderen vrij
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