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9 februari 2018

Jarigen van de week
In de komende weken zijn jarig: Sergio uit groep 2, Rana uit groep 4, J.J. uit groep 8,
Joël uit groep 6 en Sinan uit groep 7.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!
Bijbels thema: Veel en weinig (Lucas 12, 18, 19 en 21)
Er wordt gesproken over veel en weinig. Over rijkdom en armoede. Wat is de waarde van delen? Deze
vraag zal de komende weken centraal staan tijdens de godsdienstlessen. De verhalen deze weken
komen uit Lucas.
PBS
De leerlingenraad heeft afgelopen week vergaderd. Tijdens
deze vergadering is o.a. gesproken over PBS. De raadsleden
gaven aan, dat het lopen op de trap en het wc-gebruik
nogmaals herhaald zou moeten worden. De afspraken van
deze activiteiten zullen daarom komende week aan de orde
komen in de groepen.
Schoolontwikkeling; de plaatsingswijzer
Afgelopen twee weken hebben de kinderen van de groepen 3
t/m 8 de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem gemaakt. De Citogegevens van de kinderen van de
groepen 6 t/m 8 worden naast onze administratie ook in een plaatsingswijzer verwerkt. De
plaatsingswijzer wordt o.a. gebruikt voor het bepalen
van het vervolgonderwijs.
Vanaf groep 7 zal dit overzicht tijdens de
voortgangsgesprekken besproken worden. U krijgt
dan samen met u zoon/dochter te zien, waar uw kind
op dit moment staat qua niveau volgens de Citotoetsen. Bij het voortgangsgesprek van eind groep 7,
krijgen de kinderen een voorlopig advies van ons te
horen. Hierbij gebruiken wij de plaatsingswijzer, maar
zullen wij ook kijken naar de werkhouding, de
interesses en de resultaten van de methodetoetsen.
In groep 8 wordt er gekeken of het voorlopig advies
bijgesteld moet worden. Rond februari krijgen de kinderen hun definitieve advies te horen. Alle groep 8
leerlingen moeten voor 15 maart zijn aangemeld bij het vervolgonderwijs.
Adjuncttaken
Vanaf het begin van dit schooljaar verving Mirjam van Wijk de adjuncttaken van Josje Renkema. In
januari heeft Josje te kennen gegeven haar adjuncttaken niet meer te willen oppakken. We hebben
Mirjam bereidt gevonden om deze taken, minimaal tot de zomervakantie, te blijven uitvoeren.
Daarnaast is er ook uitbreiding van uren toegekend om de TaalklAssen beter te kunnen ondersteunen.
Mirjam zal vanaf deze week elke donderdag en vrijdag adjuncttaken uitvoeren voor de Lichtbaak en de
TaalklAssen. Op maandag zal zij lesgeven aan de middenbouwgroep van de TaalklAssen.
We bedanken Josje voor de ondersteuning die ze de afgelopen tijd heeft geboden! We wensen Mirjam
veel plezier en succes met haar nieuwe taken.
Ontruimingsoefening
Een paar keer in het schooljaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Meestal oefenen we één
keer met alle gebruikers van het hele MFA-gebouw. Wij vinden het echter belangrijk, dat de kinderen
een ontruiming vaker oefenen. Zo weten zij goed wat ze moeten doen, mocht het alarm afgaan. Op
woensdag 7 maart hebben wij een ontruimingsoefening gepland.
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Tevens zullen deze periode de volgende medewerkers bijgeschoold worden op het gebied van BHV:
Hilda Klok, Hanneke Nienhuis, Mariëlle van Pelt en Petra
Oldenbeuving.
Opening Kindcentrum
Donderdag 9 februari hebben wij ons Kindcentrum officieel
geopend. Alle kinderen hebben een cadeautje ontvangen. Het is
een bal met een poppetje binnenin. Daarop staat het logo van
ons nieuw bestuur. Een tip voor het opblazen: begin met de
grote bal op te blazen en daarna het poppetje dat erin zit.
Hiervoor zit een apart ventiel op de bal. Deze kost echter wel
wat kracht.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft vorige week een vergadering gehad. Een van de punten die we hebben behandeld is het
continurooster. Wij willen bekijken of er draagvlak is onder de ouders/verzorgers om een vorm van
continurooster te onderzoeken. Via het ouderportaal heeft u vandaag de enquête ontvangen. U kunt
deze invullen tot en met vrijdag 23 februari 2018. Met vriendelijke groeten, de MR.
Lichtbaak workshops
Dinsdag 13 februari vindt de workshop kinder-EHBO plaats. Deze workshop wordt verzorgd door een
ouder van ons kindcentrum. Wij zouden het erg leuk vinden als meer ouders/verzorgers een workshop
zouden willen verzorgen. Dit kan van alles zijn. Te denken valt aan een tekenworkshop,
bloemschikken, kookworkshop enz. U kunt een ouderworkshop verzorgen of een ouder-kindworkshop.
U zou de workshop alleen kunnen doen, maar ook samen met een andere ouder/verzorger. Rudolf Bos,
de conciërge zou eventueel ook kunnen helpen. Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u zich
melden bij de leerkracht van uw kind of bij de directie.
Korte mededelingen
1. Tijdens de Nationale Voorleesdagen heeft de organisatie Moluks Juweeltje bij ons
voorgelezen. Op de volgende blog http://moluksjuweeltje.blogspot.nl/2018/01/ kunt u meer
informatie vinden over hun bezoek aan onze school.
2. Groep 4 is deze week naar de Jumbo geweest. Zij werken namelijk
over beroepen. De kinderen hebben alle facetten van de winkel
gezien.
3. Op 19 februari vanaf 16.00 uur worden de voortgangsgesprekken
voor na de voorjaarsvakantie opengezet. U kunt zich tot donderdag
22 februari 16.00 uur intekenen. Tijdens deze gesprekken wordt er
teruggekeken op het afgelopen half jaar. De kinderen, vanaf groep 3,
zijn van harte welkom bij dit gesprek. Het gaat immers over hun
voortgang.
4. Twee kinderen uit groep 8 hebben een moppenwedstrijd voor de
groepen 5 t/m 8 georganiseerd. Vrijdag 23 februari om 13.00 uur vindt de finale plaats.
Agenda
12 februari
13 februari
14 februari
19 februari
21 februari
22 februari
23 februari

groepsbespreking
PBS commissie overleg
Ouderworkshop kinder-EHBO
School dicht i.v.m. staken
groepsbespreking
Voortgangsgesprekken worden opengezet
Evaluatievergadering van het afgelopen half jaar
Evaluatiebijeenkomst voor de groepen 5 en 6
De voortgangsgesprekken worden gesloten
Het rapport mee
Moppenwedstrijd voor de groepen 5 t/m 8
De nieuwe nieuwsbrief weer op de site
Start voorjaarsvakantie
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