Nieuwsbrief

1 december 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Xavery en Briseïs uit groep 4, Sulaf en Alen uit groep 7,
Ylana uit groep 1/2b en Nick uit groep 8.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Kerst, feest van geven (4 t/m 22 december)
De komende weken staan in het teken kerstverhaal. Maria hoort dat ze zwanger zal zijn, De reis naar Bethlehem, de
geboorte van Jezus en het bijzondere “kraambezoek” dat Jozef en Maria mogen ontvangen.
Geven speelt in dit verhaal een grote rol. In de groepen zal daar ook aandacht aan worden geschonken.

Kinderopvang
Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit Pinokkio bereikten ons deze week diverse vragen van verschillende
ouders over de kinderopvang. Mocht u naar aanleiding van de recente ontwikkelingen vragen hebben met
betrekking tot de mogelijkheden voor kinderopvang, dan kunt u contact opnemen met COG Drenthe Kinderopvang
0592-409865 of kinderopvang@cogdrenthe.nl.

Sinterklaas
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij dinsdagmorgen 5 december 2017 tussen 8.35 en
8.40 uur op het plein zal arriveren. Alle kinderen blijven op het plein om Sinterklaas en zijn
Pieten op te wachten. Ook ouders/verzorgers zijn daarbij van harte welkom! Tevens vinden
wij het erg leuk, als u foto’s en filmpjes maakt. Wilt u er wel opletten welke u eventueel
verspreidt via de sociale media? Na een welkomstwoord en het zingen van een aantal
liederen gaat Sinterklaas naar binnen en zal hij een bezoek brengen aan de groepen.
Uitgebreide informatie vindt u op ons ouderportaal.

PBS
De komende week wordt er gewerkt aan de PBS-afspraak “Goed gedrag in de algemene
kamers.”
Bij de term algemene kamers valt te denken aan de directiekamer, de personeelskamer,
de kamer van de IB-er etc. Deze afspraak behelst de volgende verwachtingsregels:
 Ik klop aan en wacht op een reactie.
 Ik begroet de ander.
 Ik zeg netjes waarvoor ik kom.
 Ik bedank een ander.
 Ik kom hier alleen met toestemming.
 Ik ga direct terug naar de klas wanneer er niemand aanwezig is.
In de groepen zal er geoefend worden, zodat alle leerlingen weten wat er van hun
verwacht wordt als ze een algemene kamer betreden.

Respectjuf
Sinds augustus 2015 is de ‘Wet Veiligheid op school’ ingevoerd. De wet heeft als doel dat scholen zich inspannen om
pesten tegen te gaan en dat scholen zorgen voor sociale veiligheid. Elke school moet een veiligheidscoördinator
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aanstellen. Voor de leerlingen is het woord veiligheidscoördinator lastig te begrijpen. Daarom is er gekozen om een
andere naam te hanteren namelijk: respectjuf.
Deze term past bij PBS, waarbij het creëren van een veilige school waarin iedereen met respect met elkaar om gaat
centraal staat.
De veiligheidscoördinator op De Lichtbaak is Juf Mieke Reitsma. Ze zal aanspreekpunt voor ouders/verzorgers,
leerkrachten en leerlingen wat betreft de sociale en fysieke veiligheid.

Schoolontwikkeling: de plusklas
De eerste periode van de plusklas zit erop. We hebben gewerkt over het thema
‘Uitvindingen’. Elke dinsdagmiddag komen er 3 leerlingen uit elke klas van de
bovenbouw bij ons. We filosoferen elke middag aan de hand van een denksleutel.
De eerste paar weken hebben de leerlingen zelf een uitvinding bedacht. Daarvoor
moesten ze eerst een probleem verzinnen. Er zijn hele mooie ontwerpen van
uitvindingen gemaakt. U bent van harte welkom om ze in de plusklas te bekijken.
Na de kerst begint ons nieuwe thema. Waar dit over zal gaan is nog een
verrassing.

Kerstviering
Terwijl wij dit stukje schrijven zitten we nog volop in de Sinterklaasperikelen. Kinderen zijn nog in afwachting wat ze
allemaal van de Sint zullen krijgen. Ondertussen zijn wij samen met de kinderen en ouderraad druk bezig met het
voorbereiden van het kerstfeest. Deze keer zal dit gehouden worden in de Maranathakerk. Met kinderen uit
verschillende klassen zijn we een kerstmusical aan het instuderen. Wat doen ze goed hun best! Leerkracht Eline van
Braam is druk bezig met het decor. Zoals u leest zijn we samen hard aan het werk om er een mooie kerstdienst van
te maken. Noteer alvast 21 december 18:30 uur in uw agenda. Het is belangrijk om de nieuwsbrief en het
ouderportaal goed in de gaten te houden. Hier zal verdere informatie vermeld worden. De kerstcommissie.

Oproep verkeersouders
CBS de Lichtbaak wil graag een veilige school zijn, zowel in de school, op het plein als om
de school heen.
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland kunnen er heel veel leuke, educatieve
activiteiten aangeboden worden. Hierbij val te denken aan onder andere de
fietsencontrole, toneelvoorstellingen, het dode hoekproject en de gordelcontrole. Om de
randvoorwaarden goed te kunnen regelen, zijn we op zoek naar ouders die zich in willen
zetten voor de verkeersveiligheid rondom de school. Deze taak behelst het coördineren
van de fietsencontrole, hulp bieden bij de gordelcontrole, het in overleg aanmelden van
groepen voor een voorstelling of project. Heeft u belangstelling wees er dan snel bij, want
er zijn maar twee plekken vrij! U kunt zich aanmelden bij Petra Oldenbeuving

Staken leerkrachten
Op dinsdag 12 december zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland opnieuw worden gestaakt. De
vakbonden hebben een nieuwe staking uitgeroepen. Ons bestuur ondersteunt deze actie en geeft haar
medewerkers de ruimte om te staken . Dit houdt in dat er op onze school, op 12 december, geen les gegeven zal
worden en geen opvang zal worden verzorgd. Dit betekent dat u voor uw kind voor 12 december opvang moet
regelen. Wij begrijpen dat dit ongemak voor u oplevert, maar wij hopen, ook dit keer weer, op uw begrip voor deze
actie. Op het ouderportaal kunt u in een eerdere brief van het College van Bestuur lezen welke problemen wij in de
komende jaren zullen krijgen, mocht er geen extra geld beschikbaar worden gesteld voor het onderwijs.
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Ouderraad
Maandag 27 november heeft de ouderraad weer vergaderd. Het eerste half uur stond in het teken van kennismaking
tussen de leden van de MR en OR. Daarna zijn beide raden apart gaan vergaderen. In de ouderraad is gesproken over
het Sinterklaasfeest en de Kerstviering. Daarnaast gaat de ouderraad de avond4daagse weer opstarten. Verder
informatie hierover zal in 2018 volgen.

Ouder-kindworkshop
Vrijdag 15 december vindt er een ouder-kindworkshop plaats voor
de ouders/verzorgers en kinderen van de groepen 7 en 8. Het
thema van deze workshop is kerst en zal plaats vinden in de keuken
van de MFA. Vanaf woensdag 6 december kan er ingeschreven
worden. Het inschrijfformulier zal op het whiteboard bij onze eigen
ingang hangen.
Afgelopen week hadden de kinderen van de groepen 3 en 4 een
ouder-kindworkshop. Er zijn heerlijke taai taai poppen gemaakt met
‘ouderwetse’ planken.

Korte mededelingen
1. Dinsdag 19 december zal het laatste spreekuur van dit schooljaar plaatsvinden. Maandag 11 december zal het
spreekuur om 16.00 uur opengezet worden.
2. De Scholencompetitie zit nu in haar ‘winterstop’. Op zondag 8 april 2018 gaan ze verder met ‘De Forte
10vanAssen’ op de atletiekbaan van AAC ’61. Tot die tijd blijven er activiteiten gaande. Met de trimlopen van de
atletiekvereniging kun je lekker blijven rennen op:
•Zaterdag 9 december 2017
•Zaterdag 13 januari 2018
•Zaterdag 10 februari 2018
•Zaterdag 10 maart 2018
De start is telkens om 11.00 uur bij AAC’61, Achterpad 1 in Assen en je kunt je uitsluitend ter plekke inschrijven.
Deelname voor kinderen tot en met 12 jaar is gratis. Je kunt kiezen uit 1 tot 5 rondjes van 3 km door het Asserbos.
De jongste kinderen lopen 1 km op de baan.
3. Regelmatig krijgen wij mailtjes met de vraag of wij mee willen doen met een onderzoek. Graag brengen wij u op
de hoogte van dit onderzoek:
Een 4e jaars hbo-v student loopt stage in de jeugdgezondheidszorg in Assen. Voor een project op school doet zij
onderzoek naar de bekendheid van de jeugdgezondheidszorg onder ouders met kinderen op de basisschool in Assen.
Momenteel is zij zoveel mogelijk gegevens aan het verzamelen om te inventariseren hoeveel ouders weten en
gebruik maken van de JGZ, hiervoor heeft zij een enquête opgesteld. Mocht u interesse hebben, dan kunt u de
enquête invullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/W5HLHPC

Agenda
5 december
8 december
15 december
19 december
20 december
21 december
25 dec-5 jan
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Sinterklaas
Weeksluiting verzorgd door groep 3
Ouder-kind workshop groep 7 en 8 thema: kerst
Spreekuur
Studiemiddag ICT team
Kerstviering
Kerstvakantie
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