Nieuwsbrief

15 december 2017

Jarigen van de week
In de komende weken zijn jarig: Jaymie en Rick uit groep 1/2, Chinenye, Fynn en Fleur uit
groep 3, Martijn en Sam uit groep 5/6b, Alicia en Yusef uit groep 8, Locia en Magdalena uit
groep 5/6a en Alicia uit groep 7.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Geboren
Djaverron en Djemaron hebben een zusje gekregen. Haar naam is Aroha. Tamara en Rianne hebben een
broertje gekregen. Zijn naam is Jason.
Wij feliciteren beide gezinnen met deze bijzondere gebeurtenis.

Bijbels thema: Kerst; De wijzen uit het oosten, Matheüs 2 ( 18-22 december)
De komende week zal in de klassen het verhaal van de drie wijzen centraal staan. Deze wijzen waren
sterrenkundigen, die een nieuwe ster hadden ontdekt. Na onderzoek kwamen ze erachter dat deze ster betekende
dat er een nieuwe koning in Israël zou zijn geboren. De wijzen gaan op reis om de nieuwe koning te eren met
geschenken, maar komen erachter dat deze nieuwe koning een heel andere koning is als dat ze hadden gedacht.

Kerstviering
Op donderdag 21 december van 18.30 tot 19.30 uur vieren wij gezamenlijk de geboorte van Jezus. Dit jaar zal de
kerstviering plaatsvinden in de Maranatha kerk. Om er
samen een fijn feest van te maken, hebben wij een aantal
afspraken opgesteld. Wij willen u vragen om u aan de
volgende afspraken te houden:
•Alle schoolkinderen zitten bij hun juf of meester in de
kerk.
•Graag mobiele telefoons uit.
•Tijdens de dienst geen eten of drinken nuttigen.
We zien uit naar uw komst!
Met vriendelijke groeten,
De Kerstcommissie.

De Kidsbieb
Groep 7 zal ook dit jaar de organisatie van de kidsbieb verzorgen. Afgelopen weken zijn er al veel voorbereidingen
getroffen voor de start van het nieuwe kidsbiebseizoen en het is bijna zover! Na de kerstvakantie zal de kidsbieb van
de Lichtbaak weer open gaan. Kinderen vanaf groep 5 hebben dan de mogelijkheid om boeken te lenen van de
kidsbieb, die vervolgens mee naar huis mogen. We wensen alle kinderen alvast veel leesplezier!

Vooraankondiging: Workshop kinder-EHBO
Maandelijks verzorgt Rudolf Bos, onze multifunctionele conciërge, workshops voor ouders/verzorgers en kinderen.
Nu kwam een van onze ouders, Seffan Noord, met het aanbod om ook een workshop te verzorgen. Dit vinden wij
een heel mooi aanbod! Steffan wil graag een workshop geven aan ouders/verzorgers over het onderwerp kinderEHBO. Hij wil deze workshop verzorgen op dinsdag 13 februari van 8.45-11.00 uur. Er is plek voor maximaal 20

Amstelstraat 14b

9406TH Assen

0592-354150

www.delichtbaak.nl delichtbaak@cogdrenthe.nl

ouders/verzorgers. Een aantal weken voordat de workshop plaats zal vinden, zal er een intekenlijst worden
opgehangen waarop u zich kan intekenen. Zet u de datum vast in uw agenda? Mocht u als lezende ouder/verzorger
ook een workshop willen verzorgen, laat het ons weten of vraag naar de mogelijkheden!

Gekke-truien-dag
De laatste schooldag van dit jaar hebben we omgedoopt tot gekke/kersttruien-dag. Alle kinderen mogen in een ‘gekke’ trui naar school komen. Bij
een gekke trui valt te denken aan een kersttrui of een trui die is versierd. De
uitdaging is: hoe gekker hoe beter! We zijn benieuwd wat we vrijdag 22
december te zien krijgen! De juffen en meesters doen ook mee.

PBS
De komende week is er geen specifieke schoolregel die centraal staat. Elke groep behandelt een regel, die past bij
wat er speelt in de groep. Regelmatig zijn deze weken in de jaarplanning vastgelegd. Zo kan de leerkracht zijn
aandacht leggen op wat er in zijn/haar groep nodig is op dit moment.

Schoolontwikkeling
Dit jaar zijn we gestart met een nieuw programma voor het vak drama. Dit programma is volledig online en heet
https://dramaonline.nl/. Op deze site kunnen leerkrachten inloggen en een les uitkiezen die past bij de groep en bij
de tijd voor het jaar. Doordat het programma online is, staan er lessen op die meegaan met de tijd en zo beter
aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Een nieuwe naam
Per januari 2018 gaan COG Drenthe en CONOD samen verder als één
organisatie. Dit betekent dat de organisatie een nieuwe naam krijgt; namelijk
“Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe,” afgekort CKC Drenthe.
Een nieuwe naam betekent ook een nieuw logo. Zoals hiernaast op het plaatje
te zien is. Dit betekent dat ook onze school een nieuw logo krijgt. Tevens zal
het woord kindcentrum worden toegevoegd. Momenteel zijn wij nog druk
bezig met de vormgeving hiervan. Zodra ons logo klaar is, zullen wij u op de hoogte stellen. Meer informatie over de
fusie is te vinden in een brief, die op het ouderportaal onder het kopje documenten te vinden is.

Leerlingenraad
Alle leerlingen van de leerlingenraad willen graag vertellen waarom ze in de leerlingenraad zitten en wat ze er tot nu
toe van vinden.
Magdalena (5/6a): “Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik ben gekozen. Ik vind het leuk om erin te zitten.”
Ali (8), onze notulist: “Ik wilde in de leerlingenraad om de school te verbeteren. Ik
heb het in de leerlingenraad leuk en gezellig.”
Emily (7): “Ik heb gekozen om in de leerlingenraad te gaan, omdat ik er nog nooit in heb gezeten. Ik vind het tot nu
toe superleuk.”
Djaverron (7): “Ik ben in de leerlingenraad, omdat ik de school beter wil maken. Ik
vind de leerlingenraad tot nu toe nog heel leuk.”
Maaike (5/6b): “Ik ben in de leerlingenraad gegaan, omdat ik iets wil betekenen voor de school en de juffen en
meesters. Ik vind de leerlingenraad leuk. “
Joyce (8), onze voorzitter: “Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik heel goed leiding kan
nemen en ik wil ideeën horen en daar iets mee doen. Ik wil zorgen dat iedereen veilig
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naar school kan, zodat iedereen kan zeggen waar hij trots op is. Ik wil jouw mening
weten en jou helpen. Ik vind de leerlingenraad leuk!”
Jayden (5/6a): Ik heb er nog nooit in gezeten. En ik vind het heel spannend. Dus zal ik het goed doen. Het is heel leuk
natuurlijk.
Kaylo (5/6b): “Ik was beroemd in de klas, daarom stemden 7 kinderen op mij om de
in leerlingenraad te komen. Ik vind de leerlingenraad leuk.”

Korte mededelingen
1. Woensdag 20 december sluiten wij als team onze ICT cursus af.
2. Vaart welzijn organiseert in de vakantie een zwemfestijn. Zie onderstaande poster.

Agenda
19 december
21 december
25 dec-5 jan

Spreekuur
Kerstviering
Kerstvakantie

Het team van CBS De Lichtbaak wenst iedereen
fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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