Nieuwsbrief

28 augustus 2020

Jarigen van de week
In de afgelopen twee weken waren Kaylee uit groep 3-4, Charlène uit groep 4-5,
Merel uit groep 6-7 en Samer uit groep 8 jarig. Jullie zijn het schooljaar
feestelijk begonnen, nog van harte gefeliciteerd!
In de komende weken zijn Melissa, Elaine en Rianne uit groep 3-4, Adam uit
groep 5-6, Safanya en Alyssa uit groep 6-7 en Fadi, Kaylo en Aron uit groep 8
jarig. Wij wensen jullie een heel gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!
Welkom

Wij heten een aantal nieuwe kinderen welkom bij ons op school: Dion, Dano, Linn, Jeslynn, Charlène,
Merel en Lyam. Wij wensen jullie heel veel ontwikkelplezier toe!
Bijbelverhalen
In de komende weken wordt het thema ‘overgaan’ uitgelicht. De kinderen verkennen binnen dit thema
overgangssituaties en wat die met mensen doen. Hoe ervaren ze het
overgaan naar een nieuw schooljaar, naar een nieuwe groep misschien?
Wat gebeurt er als je ouders uit elkaar gaan en je ineens in twee
gezinnen leeft? Is er verzet tegen verandering, angst voor het andere of
nieuwsgierigheid naar het nieuwe? En is het alleen de situatie of de
omgeving om je heen die verandert? Of maak je ook zelf een overgang
mee en word je een ‘ander’ mens?
De bijbelverhalen in dit thema gaan over een bijzondere overgang: de
overgang van slaaf naar een mens die vrij is. Mozes en Aäron gaan naar
de farao en proberen hem over te halen om het Joodse volk te laten
gaan. Er zijn tien zware waarschuwingen nodig voordat de farao
toegeeft, en zelfs dan is het nog een strijd van leven op dood voordat
Mozes veilig aan de overkant van de rode zee staat. Bevrijding is een
overgang die zwaar bevochten wordt. Later als ze jaren door de
woestijn trekken op weg naar het Beloofde Land, zullen de Joden
merken dat het volk wel weg is uit Egypte, maar dat Egypte nog niet
zomaar weg is uit het volk. Een vrij mens zijn, moet je oefenen. Elkaar
vrij laten, dat moet je leren.
Schoolontwikkeling
Wij zijn weer begonnen! Voor sommige kinderen was het best spannend om (weer) naar school te
gaan. Een nieuw lokaal, nieuwe juffen en andere kinderen. Wat hebben alle kinderen de start goed
gedaan! Zeker gezien het feit, dat u als ouders/verzorgers nog niet het schoolgebouw in mag.
De eerste weken staan vooral in het thema van de ‘gouden weken’. Elkaar leren kennen en samen
bedenken hoe we er een fijn schooljaar van kunnen maken. De klassenregels zijn besproken en er
worden veel kennismakingsspelletjes met elkaar gedaan. Het is erg mooi om te zien hoe snel de
kinderen een fijn plekje vinden in hun groep.
8.15 uur starten de lessen

Wij willen iedereen er nogmaals graag op wijzen dat de school ’s ochtends om 08.15 uur begint. De
leerkrachten starten dan met de lessen. Dit betekent, dat de kinderen ook echt om 8.15 uur in de klas
moeten zitten. Iedere leerling die later dan 08.15 uur binnenkomt, moeten wij als te laat aangeven in ons
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administratiesysteem. Komt een kind meerdere keren te laat, dan zal er eerst een gesprek met u als
ouder/verzorger plaatsvinden. Blijft een kind te laat komen, dan zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar in
te schakelen. Hier zult u uiteraard van op de hoogte gesteld worden.
Toestemming beeldmateriaal
Zoals bekend mogen wij i.v.m. de privacy niet zonder uw toestemming foto’s en filmpjes, waarop uw
kind is te zien, verspreiden. U heeft hiervoor, bij de aanmelding van uw kind of op een ander tijdstip,
een toestemmingsformulier ingevuld. In dit formulier hebt u voor verschillende
vormen van publicatie wel/geen toestemming gegeven. Publicatie van foto’s (in
de schoolgids, nieuwsbrief, ouderportaal, website e.d.) doen wij alleen wanneer
u daarvoor toestemming heeft gegeven. Mocht u de eerder gegeven
toestemming willen wijzigen, dan kunt u op het kindcentrum een nieuw
toestemmingsformulier ophalen. Nadat dit formulier ingevuld en ondertekend
weer is ingeleverd, worden de gegevens verwerkt in onze administratie en
zullen wij ons houden aan de door u gegeven vormen van toestemming. Wilt u niets wijzigen? Dan
hoeft u niets te doen en houden wij ons aan de eerder gegeven toestemming.
Verwachtingsgesprekken
U kunt zich vanaf volgende week maandag inschrijven
voor de verwachtingsgesprekken van uw kind of
kinderen. Graag kijken wij samen met u en uw kind
naar wat jullie verwachten in het komende jaar in de
betreffende groep. Op vrijdag 4 september wordt de
inschrijving gesloten. De verwachtingsgesprekken
vinden jammer genoeg nog zo veel mogelijk plaats via
teams. U gebruikt hiervoor het inlogaccount van uw
kind. Dit zijn dezelfde inloggegevens als van MOO. De
ouders/verzorgers van de onder- middenbouw krijgen
van de leerkrachten te horen welk inlogaccount zij
kunnen gebruiken. Zorgt u ervoor dat u op tijd van
tevoren online bent via teams? Mocht u vragen hebben
over het inloggen bel of mail gerust.
Afspraken Coronavirus
Wij zijn blij te kunnen melden, dat er weer meer
externe mensen het gebouw mogen komen. Hierbij valt
te denken aan de dramadocenten, de medewerkster
van IMC basis en gastsprekers. Ook vaste vrijwilligers
mogen weer in het gebouw. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de luizenouders, de boekenbeerouders enz. Er wordt
hard gewerkt om allerlei activiteiten weer op te starten.
Tussen de ouders/verzorgers onderling en tussen de
ouders en de leerkrachten moet wel 1,5 meter afstand
gehouden worden. De externe hulpverlening,
vrijwilligers en ouders/verzorgers mogen alleen het
gebouw betreden als zij de hiernaast gestelde vragen
met nee kunnen beantwoorden:
Wel of niet naar school
Door alle regels is het soms lastig om te belsuiten of
een kind naar school mag of niet. De onderstaande
schema’s kunt u gebruiken om tot een goed besluit te
komen. Er is een verschil voor de kinderen van de
groepen 1/2 en de hogere groepen:

Amstelstraat 14b

9406TH Assen

0592-354150

www.delichtbaak.nl delichtbaak@ckcdrenthe.nl

Amstelstraat 14b

9406TH Assen

0592-354150

www.delichtbaak.nl delichtbaak@ckcdrenthe.nl

Mocht uw kind thuis komen te zitten, dan adviseren wij u in overleg te gaan met de GGD. Zij kunnen
adviseren in het wel of niet testen op Corona. Mocht de test uitwijzen, dat uw kind geen Corona heeft,
dan mag hij/zij naar school.
Als team zijn wij aan het onderzoeken hoe wij voor de kinderen, die tijdelijk thuis komen te zitten, toch
onderwijs kunnen bieden. Daarnaast wordt er onderzocht hoe wij ons onderwijs kunnen invullen als er
meerdere leerkrachten thuis moeten blijven en er geen invallers beschikbaar zijn. Deze onderwerpen
komen tevens terug op de MR vergadering van donderdag 3 september.
AssenRuns
Afgelopen jaar hebben een aantal kinderen van onze school meegedaan met de AsserRuns. Ons
kindcentrum is 13e van de 22 deelnemers geworden! Deelnemers bedankt!
Ook komend jaar vinden er weer een aantal hardloopwedstrijden plaats:
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Andere sportactiviteiten vindt u na de agenda.
Agenda
31 aug – 4 sept
3 sept
7-11 sept
11 sept
14-25 sept
25 sept
29 sept
30 sept
9 okt
12-16 okt
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Verwachtingsgesprekken
Nieuwsbrief
Toetsweken CITO
Nieuwsbrief
Studiemiddag kinderen om 12.15 uur vrij
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Nieuwsbrief
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ANWB
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar
dat ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer.
Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening.
U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het
verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije
tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader
volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen
te vergroten.
•
Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een
bron van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet
persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!
Sportactiviteiten
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