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12 januari 2018

Een gelukkig en leerzaam 2018 gewenst!
Het team van de Lichtbaak
Jarigen van de week
In de vakantie waren jarig: Laura en Kyano uit groep 7, Media uit groep 4 en Esmee en
Maaike uit groep 6.
In de komende weken zijn jarig: Arlind en Roelof uit groep 5, Mahdy uit groep 6, Sascha en
Machela uit groep 7, Rosalin uit groep 8 en Milan en Sven uit groep 2.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom
Wij heten Peter-Roman welkom bij ons op school. Wij wensen jou en jouw ouders een fijne en leerzame tijd toe!

Bijbels thema: Contact (de vier evangeliën)
De komende weken zullen er Bijbelverhalen worden verteld over het contact tussen mensen
en tussen Jezus en andere mensen. Na aanleiding van deze verhalen wordt er gesproken over
hoe Jezus met mensen omgaat en wat wij daarvan kunnen leren. De verhalen en de opbouw
hiervan halen wij uit de methode Trefwoord.

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 dat moment. Vooral na een vakantie is het fijn om alle regels te
kunnen herhalen.
In de sovales zal aandacht geschonken worden aan het meedoen in een groep. Daarbij valt te denken aan: vragen of
je mee mag doen, hoe je overlegt in een groep, hoe je kunt opkomen voor jouw mening, etc.

Schoolontwikkeling
In de vorige nieuwsbrief is verteld dat het vak drama een nieuwe impuls heeft
gekregen op school. Dit middels het programma dramaonline. In het kader van
goed drama-onderwijs verzorgen, hebben alle leerkracht afgelopen woensdag,
10 januari, een studiebijeenkomst bijgewoond over het vak drama. Tijdens deze
bijeenkomst hebben wij praktische handvatten gekregen om met dit vak aan de
slag te gaan. Nogmaals is duidelijk geworden, dat drama tevens goed is voor de
sociale ontwikkeling en het versterken van de taalontwikkeling. Een aantal leerkrachten hebben het geleerde deze
week gelijk in praktijk gebracht.

Ziekte onder leerkrachten
Het nieuwe jaar startte voor een aantal leerkrachten niet zo goed. Zo werd Menke Geertsema
ziek en brak Yvonne Oosterhuis haar been. Beide juffen zullen de komende tijd geen les
kunnen geven. We wensen Menke en Yvonne van harte beterschap! Gelukkig hebben we
invallers weten te vinden.
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Nieuw kleutermateriaal
Afgelopen periode hebben wij nieuw kleutermateriaal besteld. Deze week is het
binnengekomen! Naast nieuwe scheppen, harken en emmers hebben wij ook grote
karren en fietsen besteld. We hebben zelfs een heuse politiefiets!

Peuteropvang
Vanaf maandag 8 januari vallen de peuters officieel onder de verantwoordelijkheid
van beide scholen. De peuterleidsters konden gelukkig allemaal blijven. Wij heten hen van harte welkom bij onze
organisatie!

Boekenbeer zoekt versterking
Wat is er nu leuker dan betrokken zijn bij activiteiten op de school van je kinderen?
En nu zult u misschien denken: “Ja leuk, maar ik heb het al zo druk.” Dan heb ik voor
u de oplossing: helpen bij de uitleen van boeken aan kinderen van groep 1 t/m 4. De
uitleen vindt plaats op de woensdagochtend en u kunt zelf aangeven hoe vaak u zou
willen helpen. Lijkt dit u wat? Dan bent u van harte welkom om een keer te komen
kijken. U vindt ons iedere woensdagochtend, vanaf een uurtje of 9:00 uur, op het
leerplein van groep 3/4. Met vriendelijke groeten, de ouders van de Boekenbeer.

Korte mededelingen
1. De bovenbouw kinderen van De Lichtbaak en de TaalklAssen zijn naar het Rijksmuseum geweest. Zij hebben
daar o.a. De Nachtwacht gezien. Vele complimenten hebben de
kinderen gekregen over de manier waarop zij zich gedroegen in het
museum!
2. Woensdag 17 januari doen er kinderen van groep 7/8 mee met een
volleybaltoernooi. Op 24 januari doen de kinderen van groep 5/6 mee
met dit toernooi in de sporthal van de scholengemeenschap Quintus. U
bent van harte welkom om de kinderen aan te moedigen!
3. Van 22 januari t/m 2 februari vindt de afname van de Cito toetsen weer
plaats. De kinderen kunnen a.d.h.v. deze toets laten zien wat zij geleerd
hebben en wat zij nog moeten leren. Het zou fijn zijn, als de kinderen
deze weken uitgerust op school komen, zodat zij geconcentreerd met de toetsen aan de slag kunnen.

Agenda
15 januari
18 januari
22 januari
25 januari
26 januari

PBS commissie vergadert
Ouder-kindworkshop TaalklAssen
Toetsweek
Het spreekuur van januari wordt opengezet vanaf 16.00 uur
De nieuwe nieuwsbrief staat op de site
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