Weekbrief

5 november 2016

Jarigen van de week
De komende week zijn jarig: Guilliano uit groep 1/2 en Naomi uit groep 3.
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)

Voortgangsgesprekken
We vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te voorzien van informatie over de ontwikkeling van uw kind. Tevens
willen wij u de kans geven om belangrijke informatie met ons te delen. Daarom houden wij in de week van 14 tot en
met 18 november vrijwillige voortgangsgesprekken. U krijgt op 7 november, via de mail, een uitnodiging om een
afspraak met de leerkracht te maken. Wanneer een leerkracht graag met u wilt spreken, wordt u door hen
ingepland. U zult hier via de mail bericht over krijgen.

Afwezigheid juf Gwenda
Aankomende week zal juf Gwenda afwezig zijn i.v.m. het overlijden van haar moeder. Wij wensen juf Gwenda veel
sterkte en Gods steun voor de tijd die nog gaat komen. Het is nog niet bekend wie juf Gwenda zal vervangen.

Ontruimingsoefening
De veiligheid van de kinderen en alle andere aanwezigen in het gebouw vinden wij van groot belang. Daarom wordt
er twee keer in het schooljaar een ontruimingsoefening gehouden. Maandag 7 november staat de
ontruimingsoefening gepland. Omdat dit de eerste oefening van het schooljaar is, zullen we de afspraken vooraf met
de kinderen bespreken.

Lampionnenshow
Donderdag 10 november vindt de jaarlijkse lampionnenshow van alle
gebruikers van de MFA weer plaats. De deur gaat open om 17.30 uur en
sluit om 18.30 uur. Dit is een uur eerder dan vorig jaar. Tevens is er een
nieuwe looproute.
De gezellige en sfeervolle tocht langs de lampionnen start bij de ingang
van het Piratenschip en gaat van de peuterspeelzaal, via het taaltheater
langs de benedenverdieping van de Driemaster en de Lichtbaak. Daarna
heeft u de mogelijkheid om bij het beheer koffie of thee te kopen, die u
op het terras (binnen) bij de hoofdingang kan nuttigen, waarna u via de
hoofdingang de MFA weer kan verlaten. We vragen alle bezoekers zich te houden aan de looproute. I.v.m. de
verwachte drukte vinden wij het fijn dat de gezinnen met de wat oudere kinderen om 18.00 uur starten.
De hele uitnodiging kunt u lezen op het ouderportaal onder het kopje documenten.

Schoolfruit
Zoals eerder al genoemd is, doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een
Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-
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Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook gezellig!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische
Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit de
groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt
hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Volgende week zal de eerste groente- en fruitverstrekking plaatsvinden. De kinderen krijgen op woensdag,
donderdag en vrijdag een stuk groente of fruit. Dit betekent dat de kinderen geen eten voor de pauze van 10.15 mee
hoeven te nemen. De kinderen moeten wel drinken meenemen. Deze actie gaat door tot en met week 15. Alles
wordt gefinancierd door de Europese Unie.

Scholen met Succes
In de vorige weekbrief heeft u kunnen lezen, dat de MR de ouderenquête ‘Scholen met Succes’
voor u heeft samengevat. Een van de verbeterpunten is de speelmogelijkheden op het
schoolplein. Afgelopen schooljaar is er een start gemaakt met het verbeteren van het plein. De
plannen zijn vastgelegd in een zogenaamd pleinplan. De overige verbeterpunten worden dit
schooljaar tot uitvoering gebracht.
Tevens is de leerlingenraad bezig om te inventariseren welke speelattributen de kinderen graag
aangeschaft zouden willen hebben. De verzamelde jumboschoolpunten zullen ook geïnvesteerd
worden in speelmaterialen voor op het schoolplein.

De waarde cheque
Woensdag 9 november om 13.00 uur mogen wij een waarde cheque in ontvangst nemen van de gespaarde
jumbopunten. Dit zal plaatsvinden bij de Jumbo op het Veemarktterrein aan de Nijlandstraat 141. Op de cheque zal
het bedrag staan, dat wij met z’n allen hebben gespaard. Dit bedrag gaan wij besteden aan buitenspeelmateriaal.
U bent van harte welkom om de feestelijke uitreiking bij te wonen op woensdag 9 november bij de Jumbo op het
veemarktterrein.

Taalklassen
Op dit moment zijn er 21 kinderen, die deelnemen aan de taalklassen. Er zijn
afgelopen periode kinderen uit Bulgarije en Finland bijgekomen. De taalklassen
doen enthousiast mee met het schoolgebeuren op De Lichtbaak. Zo worden de
PBS- regels steeds meer eigen en ook de Nederlandse taal gaat met sprongen
vooruit. De kinderen van de andere groepen zijn erg enthousiast en willen graag
met hen lezen, buitenspelen enz.

Parkeren
Er parkeren veel auto’s op het pad naast het fietspad voor de school. Dit levert gevaarlijke situaties op. Hierdoor is
o.a. het aangelegde zebrapad niet goed zichtbaar. Wij verzoeken u om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde
vakken. Bij voorbaat dank.

Agenda
7 november
9 november
9 november
10 november
16 november
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