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Jarigen van de week
De komende week zijn jarig: Chinenye uit groep 1/2 en Martijn uit groep 4.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Kinderen van goede wil (Kerstthema 5 dec. t/m 23 december)
We spreken met de kinderen over hoe de goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in
het leven van mensen.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Johannes’ geboorte, de aankondiging en geboorte van Jezus en de
boodschap van de engelen aan de herders. (Lucas 1 en 2)

PBS
Komende week bekijken de leerkrachten per dag en per groep wat zij nodig vinden dat herhaald moet worden. Dit
kan o.a. zijn; het spelen op het plein, het lopen op de trappen en de stop-loop-praat methode.

Kerstviering
Op donderdag 22 december wordt dit jaar kerst gevierd. De viering zal, zoals eerder vermeld is, in de groepen
plaatsvinden. De viering zal zijn van 18.30 tot 19.30 uur. Voor u als ouder/verzorger zal er gelegenheid zijn om samen
met elkaar een drankje te nuttigen.

Doe-ochtend
In het ouderportaal kunt u een overzicht vinden met data van de komende doe-ochtenden
en middagen vanaf januari. Er zullen ook drie ouder-kind activiteiten plaatsvinden. U kunt
dan samen met uw zoon of dochter deelnemen. Uw kind mag tijdens de les met u
deelnemen aan deze activiteit. Noteert u de data vast in uw agenda?
Er is nog ruimte voor de ouder doe-ochtend op woensdag 14 december van 9.30 tot 11.30
uur. Meester Rudolf zal deze ochtend leiden. Het thema is kerstbaksels. Onder zijn
begeleiding gaat u aan de slag om van 1 bol deeg een kerststol, een suikerbrood en een
kerstkrans te maken. U kunt zich intekenen op de lijst, die bij de ingang op het whiteboard
hangt.

Jumbosparen
Een bedrag van bijna 500 euro! Dat is wat u als ouders/verzorgers bij elkaar
heeft gespaard voor onze school door middel van het Jumbosparen. Een bedrag
waar wij als school erg blij mee zijn en u erg dankbaar. Inmiddels hebben we
voor dat bedrag ook materialen besteld. Er zijn twee buitenspel pakketten
besteld, basketballen, knexx, en nog wat ander leuk en educatief
speelmateriaal. Zodra de materialen binnen zijn zullen we zorgen voor een
foto!
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Sportactiviteiten
Komend half jaar willen wij als school verschillende
sportactiviteiten extra terug laten komen tijdens een
gymles. Wij vinden het belangrijk, dat kinderen in
aanraking komen met verschillende sportonderdelen.
Hier zorgt meester Jeroen o.a. al voor tijdens zijn
gymlessen. Echter zouden wij ook graag mensen van
een sportvereniging een les willen laten verzorgen.
Om zo de kinderen met zo veel mogelijk
verschillende sporten in aanraking te laten komen.
Mocht u iemand kennen of kunt u zelf z’n les
verzorgen, dan kunt u dit melden bij de leerkracht
van uw kind.

Toestemming foto en film
Donderdag 8 december hebben de oudste kinderen een formulier meegekregen waar u kunt aangeven of uw
zoon/dochter op de foto en film gezet mag worden. U kunt op dit formulier toestemming geven voor ieder kunt uit
uw gezin. Wilt u dit formulier voor de kerstvakantie weer hebben ingeleverd? Alvast bedankt.

Hoofdluis
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan besmetting
gemakkelijk plaatsvinden. De school is zo’n plaats.
Als school vinden wij dat zowel de school als de ouders verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van
hoofdluis. Als school willen wij maatregelen nemen waardoor hoofdluis zoveel mogelijk beperkt kan worden. Op de
Lichtbaak hebben we een ouderwerkgroep die als taak heeft om na elke vakantie de groepen te controleren op
hoofdluis. Deze controles vinden plaats in de week na elke vakantie. Na drie weken vindt er weer een her controle
plaats. (als er luizen geconstateerd zijn in de groep). U wordt door de leerkracht van uw kind op de hoogte gesteld
van de uitkomst van deze controle. In het geval van hoofdluis komt er een bericht via de app en een brief met de
leerlingen mee. De ouder(s) van de leerling(en) waar hoofdluis geconstateerd is, wordt gebeld door de leerkracht
met het verzoek om z.s.m. te behandelen. Mocht er geen hoofdluis geconstateerd zijn, dan wordt dit ook
gecommuniceerd via de app.
Wilt u meer informatie over de behandeling van hoofdluis? Er is veel informatie te vinden op de site van de GGD en
het RIVM.

www.rivm.nl/hoofdluis
www.ggddrenthe.nl

Agenda
14 december
14 december
22 december
24 december tot 8 januari
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