Nieuwsbrief

17 november 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Youssef en Shane uit groep 5/6a, Dylano en Jesse uit
groep 1/2a en Kryton en Dylan uit groep 7.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Horen (13 november t/m 1 december)
Samuël werd geboren nadat zijn moeder Hanna God had gesmeekt om een kindje. God had naar Hanna geluisterd.
Hanna houdt haar belofte en brengt Samuël op jonge leeftijd naar de tempel waar hij wordt opgevoed door de
priester Eli. Het luisteren naar God staat in deze verhalen centraal. Hoort Samuël Gods stem? Kan Samuël goed naar
God luisteren? Luisteren de zoons van Eli wel naar God?
De komende periode gaat het over het belang van goed luisteren en begrijpen. Luister je wel goed of oordeel je snel?
Waarom is luisteren belangrijk, wat win je daarmee? Deze gesprekken zullen de komende periode gevoerd worden
in de groepen naar aanleiding van de Bijbelverhalen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Is uw zoon/dochter al bijna 4 en heeft u al één of meerdere kinderen die naar De Lichtbaak gaan, dan gaan we graag
met u in gesprek over de aanmelding van uw andere zoon/dochter. Mocht u mensen in uw buurt kennen, die op
zoek zijn naar een school voor hun kind, wilt u ze dan naar ons doorverwijzen voor een gesprek? U bent daar als
ouder een heel belangrijke schakel in. Dit waarderen wij enorm!

Week van de mediawijsheid
Vandaag, vrijdag 17 november, start de week van de mediawijsheid. In deze week zullen de
kinderen les krijgen over het veilig gebruiken van media thuis en op school. Zo zal er in
groep 8 een ouder komen vertellen over mediawijsheid en staat in de middenbouw het
boekje “Kasper, Sky en de groene beer” centraal.
Als school vinden we het belangrijk kinderen bewust te maken van het gebruik van media
en de gevolgen die dit soms kan hebben. Dat is o.a. de reden dat wij meedoen aan “de week
van de mediawijsheid.”

Gebruik mobieltjes van leerlingen
Om ons heen zien wij steeds meer mobieltjes. Dit kan een mooie aanvulling zijn op het lesprogramma, maar dit kan
soms ook van negatieve invloed zijn. In de groepen zijn daarom regels opgesteld omtrent de mobiele telefoons. Wij
vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger ook op de hoogte bent van deze regels:
> Neemt een kind een mobieltje mee naar school, dan is dit op eigen risico. De leerling is hiervoor
zelf verantwoordelijk.
> Mobieltjes mogen alleen buiten het schoolplein gebruikt worden. Bij betreding van het plein is
het mobieltje in de tas/jas.
> Gebruikt een kind het mobieltje in de school of op het schoolplein, zonder toestemming van de
leerkracht, dan wordt deze ingenomen. De leerkracht bewaart het mobieltje op een veilige plek.
Na schooltijd (bij inname na schooltijd: de volgende ochtend) krijgt de leerling het mobieltje terug.
> In de klas staat een mandje o.i.d. waar de kinderen het mobieltje in kunnen leveren.
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Spreekuur
Donderdag 23 november vindt het tweede spreekuur plaats. U kunt zich via Mijn school intekenen voor het
spreekuur. Dit kunt u tot maandag 20 november 16.00 uur doen. Ook is het voor de leerkrachten mogelijk om u in te
plannen voor een gesprek. U ontvangt een bevestiging van de afspraak.

Gebruiken van MijnSchool app
Er is een app ontwikkeld waarmee u makkelijker kunt inloggen op het ouderportaal van de
website. Hierdoor bent u eenvoudiger op de hoogte van onze schoolactiviteiten. De app is
geschikt voor Android en iOS. Toegang tot de app is alleen mogelijk door deze te koppelen met
een bestaand account via een QR-code. Daarna kunt u de app gebruiken zonder te hoeven
inloggen. Zowel veilig als praktisch. Via het ouderportaal kunt u de koppeling weer verwijderen.
De handleiding voor het instaleren en gebruiken van de app vindt u op onze website bij het
tabblad documenten.

PBS
De komende twee weken is het thema van de PBS-lessen “Respectvol zijn.” Op onze school
hebben we daar specifieke regels voor beschreven. Deze zijn onder andere: dank-je-wel zeggen,
op je beurt wachten en elkaar aankijken als je tegen elkaar praat.
Daarnaast staat er deze periode ook in elke groep een eigen regel centraal. Dit heeft te maken
met de uitslagen van onze sociaal-leerlingvolgsysteem. Deze is de afgelopen maand ingevuld door
de leerkrachten en vanaf groep 6 ook door de leerlingen. Na analyse van deze gegevens wordt er
per groep gekeken waar de verbeterpunten liggen en welke regels er opnieuw aangeboden moeten worden. Dit kan
per groep verschillen.

Schoolontwikkeling
English time! Dit schooljaar zijn we gestart met Engelse lessen geven in alle groepen. We gebruiken daar een
ontzettend mooie methode bij namelijk Groove me. Aan de hand van popliedjes leren de kinderen Engels begrijpen,
spreken en schrijven. Muziek spreekt kinderen in alle leeftijden aan, daarom staat muziek ook centraal in deze
methode. Om een algemene impressie te krijgen, kunt u de filmpjes bekijken in de onderstaande links:
Middenbouw/bovenbouw: https://www.youtube.com/watch?v=1zKC-qtOTTc
Onderbouw: https://www.youtube.com/watch?v=OLR1Qbzmp8E .

Wandelgroep
In het kader van burgerschap en het nemen van verantwoordelijkheid (PBS) gaan de leerlingen van groep 8 een
nieuwe uitdaging aan! In samenwerking met Vaart Welzijn gaan binnenkort de leerlingen uit groep 8 wandelen met
bewoners uit de Amstelflat. Twee weken geleden hebben de kinderen een heuse
rolstoeltraining gekregen. Wij wensen de kinderen van groep 8 hele mooie
wandelingen toe!

Leerlingenraad
Ook dit jaar zijn we weer gestart met de leerlingenraad. Uit alle bovenbouwgroepen (5 t/m 8) zijn twee leerlingen
gekozen die deelnemen in de leerlingenraad. De kinderen in de leerlingenraad mogen meedenken en –beslissen over
onderwerpen die op onze school aan de orde zijn. Tijdens klassenvergaderingen wordt besproken wat er leeft op
school en waar aandacht voor moet worden gevraagd. Deze onderwerpen nemen de leerlingen uit de leerlingenraad
mee in de vergaderingen. Daar bespreken we welke acties we moeten opzetten om gehoor te geven aan de
ingebrachte onderwerpen. De groep 1 t/m 4 worden hierin niet vergeten. De kinderen in de leerlingenraad hebben
allemaal een ‘adoptiegroep’ toegewezen gekregen. Zo worden ook uit de onderbouw onderwerpen aangedragen
voor de leerlingenraad.
In de volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe leerlingen van de leerlingenraad zich voorstellen en aangeven wat zij
graag zouden willen doen in de leerlingenraad.
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Staken leerkrachten
Deze week heeft u een brief, via Mijn school, van het College van Bestuur gekregen over mogelijke onderwijsacties.
In deze brief wordt uitgelegd welke financiële maatregelen de regering neemt ten aanzien van het onderwijzend
personeel en waarom de onderwijsbonden dit niet voldoende achten. Als de minister geen andere maatregelen treft,
dan zal er waarschijnlijk weer een landelijke staking volgen op dinsdag 12 december. Mocht de staking doorgaan,
dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Continurooster
Maandag 27 november vindt er nogmaals een continurooster plaats. De kinderen zijn deze dag om 14.00 uur vrij. De
leerkrachten hebben deze middag een ICT-vaardigheden studiedag. I.v.m. het te kort aan marge-uren, is er gekozen
voor een continurooster. Alle leerkrachten hebben, van de afgelopen studiedag, een huiswerkopdracht
meegekregen. Iedereen moet een ICT opdracht uitvoeren tijdens een les. Er zullen komende periode verschillende
activiteiten voorbij komen.

Workshop
Donderdag 30 november staat er een ouder-kindworkshop gepland voor de groepen 3 en 4. Het
thema is Sinterklaas. Vanaf dinsdag 21 november kunt u zich inschrijven op het formulier dat hangt
op het whiteboard bij onze hoofdingang. Er kunnen zes ouders/verzorgers en kinderen deelnemen
aan deze activiteit. De ouder-kindworkshop van de groepen 1/2 zal zo snel mogelijk opnieuw
ingepland worden.

Schoolfruit
Deze week is het programma schoolfruit weer begonnen. De
kinderen hebben een banaan, appel en wortels gekregen. Wij
zijn blij weer schoolfruit te mogen ontvangen tot april.

Korte mededelingen
Agenda
20 november
23 november
27 november
27 november
28 november
30 november
1 december
5 december
8 december
15 december
19 december
21 december
25 dec-5 jan
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Week van de mediawijsheid
Spreekuur
OR en MR vergadering
Continurooster tot 14.00 uur
Speculaasconcert in De Nieuwe Kolk, groep 1, 2, 3 en 4
Ouder-kind workshop voor de groepen 3 en 4 thema: Sinterklaas
Nieuwsbrief
Sinterklaas
Weeksluiting verzorgd door groep 3
Ouder-kind workshop groep 7 en 8 thema: kerst
Spreekuur
Kerstviering
Kerstvakantie
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