Weekbrief

23 december 2016

Jarigen van de week
In de vakantie zijn jarig: Alicia en Laura uit groep 6, Media uit groep 3, Kyano uit groep 6,
Esmee en Maaike uit groep 5.
In de eerste week na de vakantie zijn jarig: Arlind uit groep 4 en Mahdy uit groep 5.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom
Er zijn afgelopen week verschillende kinderen wezen meedraaien bij ons op school. De volgende kinderen heten wij
van harte welkom: Milan, Tamara, Jaymie, Ylana en Rick. Wij wensen jullie een mooie tijd toe bij ons op school.

Afscheid
Chayennah gaat na de kerstvakantie naar een andere school. Wij wensen jou veel succes en plezier toe.

Bijbels thema: Een goed begin (9 januari t/m 20 januari)
We spreken met de kinderen over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens
opnieuw aan te beginnen.
We lezen de verhalen uit Trefwoord over Jezus in de tempel, Jezus’ doop door Johannes, Jezus kiest leerlingen.
(Lucas 2 en 5 en Johannes 1)

PBS
In de week na de vakantie wordt er extra aandacht besteed aan de stop-loop-praat
methode. Er worden opdrachten gedaan om het groepsproces te versterken. Meedoen
in een groep staat centraal.

Een broertje
Wij willen Delano en zijn familie van harte feliciteren met de geboorte van zijn broertje
en hun zoon Chaveiro. Wij wensen jullie een fijne tijd samen toe.

Toestemming foto en film
Er zijn heel veel formulieren teruggekomen voor de toestemming voor foto en film.
Hartelijk dank hiervoor. Alle formulieren zullen na de kerstvakantie verwerkt worden. Tot deze tijd zullen er wel
foto’s van kinderen in het ouderportaal geplaatst worden, maar niet op facebook of voor pr-doeleinden gebruikt
worden.

Jaaropening
Op woensdag 11 januari om 8.30 uur verzorgen de leerlingenraad, juf Josje en juf Petra de jaaropening. U bent van
harte welkom.

De leerlingenraad
Afgelopen woensdag heeft de leerlingenraad weer vergaderd. Er wordt druk gewerkt om nieuw
buitenspeelmateriaal te regelen. De leerlingen hebben een brief naar de penningmeester van de Ouderraad
geschreven. Deze brief wordt na de vakantie besproken in de Ouderraadsvergadering. Dit vinden de kinderen erg
spannend.
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Ouderbijdrage
Hierbij een herinnering van de penningmeester van de Ouderraad: In de eerste week van januari wordt de tweede
termijn van 10 euro van de ouderbijdrage geïncasseerd.

Kerstviering
Gisteravond vond de kerstviering plaats. Wat zagen de kinderen en de klassen er mooi uit. In elke groep is het
kerstverhaal verteld en zijn er liederen gezongen. Een mooie afsluiting van het eerste gedeelte van het schooljaar.
Het team van De Lichtbaak wenst iedereen gezegende dagen en een mooi en gelukkig 2017.
Wij verwelkomen alle kinderen op maandag 9 januari weer op school.

Sportactiviteiten
Er vinden weer verschillende sportactiviteiten plaats in en na de kerstvakantie:
1. Heb jij ook zin om in de kerstvakantie lekker te zwemmen?! Kom dan op 27,28 of 29 december naar het
zwemfestijn van Assen.
Van 09:00 uur tot 12:00 uur
Inschrijven: www.assenbeweegt.nl
2. Heb je nog moeite met gooien, vangen, baltechniek of zit je nog niet op een sportvereniging en wil je
kennismaken met verschillende balsporten, dan is sporten met een extraatje iets voor jou.
Wanneer: donderdagmiddag
Hoe laat: 15.45 – 16.45 uur
Waar: sporthal Pittelo (Wethouder Bergerweg 2B) Linkerhelft van de zaal.
Kosten: gratis
Voor wie: groep 3, 4 en 5
Wanneer: 26 januari, 2,9,16 februari, 2,9, 16,23 en 30 maart en 6 april. Opgeven: graag via
www.assenbeweegt.nl
Docente: Rita Buikema, AssenBeweegt!
Dus heb jij zin om mee te doen? Geef je dan nu op!

Agenda
24 december tot 8 januari
16 januari
18 januari
31 januari
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Kerstvakantie
Start toetsweek
Doe ochtend: Gezonde traktaties
Ontwikkelmiddag, kinderen ’s middags vrij
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