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Jarigen van de week
In de komende weken zijn jarig: Lydya uit groep 3 en Demi uit groep 4.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!
Welkom
Wij heten Aras van harte welkom bij ons op school. Wij wensen jou en jouw ouders een hele fijne en
leerzame tijd toe!
Bijbels thema: Je krijgt wat je verdient (Matteüs 18, 20 en 25/ Lucas 13)
Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Deze vraag zal de
komende weken centraal staan tijdens de godsdienstlessen. Daarbij zal gesproken
worden met de kinderen over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en
straf en over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
De basis voor deze gesprekken zullen de verhalen zijn die Jezus vertelde aan de
mensen.
PBS
De komende week zal er tijdens de PBS lessen aandacht zijn voor pestpreventie. Tijdens deze lessen
zal gesproken worden over wat pesten is, wat pesten met je doet en dat pesten niet getolereerd wordt.
Ook zal er geoefend worden met het opkomen voor jezelf en hoe je in kunt grijpen als je ziet dat een
ander gepest wordt. De stop-loop-praat methode zal hierbij geoefend worden.
Schoolontwikkeling
De afgelopen week en de komende week worden er Cito-toetsen afgenomen. Deze toets nemen we
twee keer per jaar af om te onderzoeken of de aangeboden lesstof voldoende is aangeboden. Deze
toetsen geven inzicht in waar uw kind goed in is en op welke onderdelen er nog hulp
nodig is.
Tijdens de voortgangsgesprekken, begin maart, zullen o.a. de resultaten met u en uw
zoon of dochter besproken worden. U zult een overzicht van de resultaten van de
Cito-toetsen in het rapport terugvinden.
Rapporten
Vrijdag 23 februari zullen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar
meekrijgen. De eerste helft van het schooljaar 2017-2018 zit er dan alweer op. Dit is
een mooi moment om de ontwikkeling van uw zoon of dochter in beeld te brengen.
Mocht u het rapport van uw zoon of dochter nog thuis hebben, dan vragen wij u deze
komende week mee naar school te nemen. Alvast bedankt.
Nieuw logo
Op Facebook, in deze nieuwsbrief en op de website heeft u ons nieuwe logo al kunnen zien. Wij zijn
druk bezig om alle afbeeldingen waarop ons oude logo’s staan te vervangen. Dit is een grote klus en
het zal nog wel even duren voordat alles vervangen is. Dit geldt tevens voor de voorkant van het
rapport. Komend half jaar zal er een nieuwe voorkant ontworpen
worden. Tot die tijd zal de huidig voorkant nog gebruikt worden.
De fusie en ons nieuwe logo willen wij ook nog graag met de
kinderen vieren. Als ons nieuwe bord en vlag klaar zijn, zullen wij
deze samen met de kinderen onthullen. De datum hiervoor is nog
niet bekend. Hier zullen wij u van op de hoogte houden.
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Kindcentrum
Het is even wennen, maar voortaan zal de telefoon opgenomen worden met
Kindcentrum De Lichtbaak.
Afgelopen week heeft de eerste echte samenwerking plaatsgevonden tussen de
peutergroep en de basisschoolkinderen. Twee kinderen van groep 8 hebben
geholpen bij het voorleesontbijt en hebben het boek: ‘sssssst de tijger slaapt’
voorgelezen.
Te laat komen
Regelmatig komt het voor dat een kind, zonder geldige reden, te laat op school
komt. Dit is heel vervelend voor het kind zelf als voor de groep kinderen en
leerkracht, die al bezig zijn met de les. De leerplicht heeft hierin richtlijnen voor de basisscholen
opgesteld. Wanneer een kind te laat op school komt, moeten wij dit noteren in onze absentielijst. Bij
frequent te laat komen, zal dit tijdens een oudergesprek besproken met u worden. Mocht uw kind toch
te laat op school blijven komen, dan zijn wij verplicht de leerplicht in te schakelen. U wordt hiervan
eerst op de hoogte gebracht. Wij verwachten dat alle kinderen op tijd op school komen om zo hun
lesuren optimaal te kunnen volgen.
Staken 14 februari
In verschilde media is te lezen dat de vakbonden de leerkracht van Noord-Nederland oproepen om 14
februari te gaan staken. De reden hiervoor is dat er onvoldoende
geld uitgetrokken wordt om de werkdruk en salariëring van de
leerkrachten te bekostigen. Op dit moment heeft ons bestuur en
het team nog niet besloten of wij wel of niet mee gaan doen. Deze
beslissing zal zo snel mogelijk worden genomen. Zodra dit bekend
is, hoort u dit van ons.
Avond4daagse
Afgelopen periode is de ouderraad in gesprek geweest met de directie. Er zijn goede afspraken
gemaakt, waardoor er besloten is weer mee te doen met de avond4daagse.
Dit jaar zal de avond4daagse plaatsvinden van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. Hiervoor is de
ouderraad op zoek naar ouders/verzorgers die mee willen helpen met de organisatie. Lijkt het uw leuk
om te helpen, dan kunt u zich tot 26 januari opgeven bij de directie of bij iemand van de ouderraad.
Korte mededelingen
1. De groepen 5 t/m 8 hebben van de gemeente een tas gekregen met daarin een kwartetspel
over afval. De gemeente wil graag duurzaamheid onder de
kinderen stimuleren.
2. Afgelopen 2 weken hebben de kinderen van groep 5 t/m 8
meegedaan met het volleybaltoernooi. Jammer genoeg zijn
wij niet in de prijzen gevallen, maar de kinderen hebben veel
sportief plezier gehad.
3. Groep 8 heeft donderdag gekeken op het voortgezet
onderwijs. Daar hebben zij o.a. een les Duits gekregen.
4. Donderdag 1 februari zal de intekenlijst opgehangen worden
van de EHBO-cursus, die gegeven zal worden op dinsdag 13
februari van 8.45 tot 11.00 uur in de Rijnzaal door Steffan
Noord.
Agenda
29 januari
31 januari
1 februari
1 februari
2 februari
9 februari

Toetsweek voor de groepen 3 t/m 8
Ouder-kindworkshop groep 1/2; gezonde traktaties
Spreekuur
MR vergadering
Weeksluiting groep 4
Nieuwe nieuwsbrief op de site
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