Nieuwsbrief

9 oktober 2020

Jarigen van de week
In de komende weken zijn Maureen en Max uit groep 1-2A, Hayder uit groep
1-2B, Aylinah uit groep 3-4, Milan uit groep 5-6 en Jesse uit groep 8 jarig. Wij
wensen jullie een heel gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!
Welkom
Annelie start als nieuwe leerling bij ons op school in groep 1. Wij wensen Annelie heel veel
ontwikkelplezier toe!
Bijbelsonderwijs
In de weken na de herfstvakantie starten wij met het thema ‘strijden’. Strijd is van alle tijden: om te
overleven vechten mens en dier tegen elkaar, tegen een overstroming, tegen eenzaamheid, tegen het
coronavirus. Strijd maakt deel uit van de natuur en daarmee ook van ons wereldbeeld. Zo zit de wereld
nu eenmaal in elkaar. Dat betekent nog niet dat je er geen vragen bij mag stellen. Wat is de zin van
strijd? Kun je leven zonder te vechten? Hoe komt het dat onze geschiedenisboeken vol staan met
jaartallen van veldslagen en met namen van overwinnaars en niet met die van verliezers? Of kun je
ook sterker uit een strijd tevoorschijn komen?
De Bijbelverhalen in dit thema beschrijven de lotgevallen van Gideon. Het is een
overgangsverhaal dat zich afspeelt in de periode tussen de intocht van de twaalf
stammen in Kanaän en het vestigen van het koningschap in Israël. Het volk
bestaat nog uit een verzameling losse stammen en vormt geen eenheid. Een
veilige plek in het Beloofde Land is nog geen vanzelfsprekendheid. Om de strijd te
voeren vormt Gideon een heel leger, maar van God mag hij uiteindelijk slechts
strijden met een handjevol mannen. Het lijkt wel of God hem tegenwerkt in deze
strijd en begint zich verschillende dingen af te vragen.
Het is goed dat wij met kinderen stilstaan bij de zin en onzin van strijd en ze leren dat ze er vragen bij
mogen stellen. Ook hun leven kent immers conflicten. Bovendien groeien ze op in een samenleving die
zich kenmerkt als een prestatiemaatschappij en in een cultuur waarin concurrentie en wedijver normaal
zijn. Wij zijn blij als kinderen zich strijdbaar durven opstellen en zich niet laten ondersneeuwen of
omver laten blazen. En tegelijkertijd zijn wij geen voorstander van vechtpartijen en oorlogen. In dit
spanningsveld zoekt het kind zijn weg en kan het best wat steun gebruiken.
Evaluatiemoment
Als kindcentrum vinden wij het belangrijk om van ouders/verzorgers te horen wat onze tops en tips
zijn. Dit geldt voor algemene zaken, maar ook specifiek gericht op
een bepaald onderwerp. Zeker in deze tijd, waarin het contact met
ouders/verzorgers anders verloopt, dan dat wij graag zouden willen.
Dit o.a. in verband met de beperkte toegang tot het gebouw
Op 21 oktober staat er een evaluatiemoment met ouders/verzorgers
gepland. Het thema van het komende evaluatiemoment is:
‘Communicatie in de Coronaperiode’. Omdat een fysiek
evaluatiemoment nu niet mogelijk is, willen wij graag middels een
enquête met u in gesprek en vragen wij u om input over dit
onderwerp. Op ‘MijnSchool’ komt op 21 oktober een link te staan naar de enquête.
Ontruimingsoefening
Dinsdag 6 oktober hebben wij onze eerste ontruimingsoefening gehouden. De kinderen liepen rustig
en stonden in een goede tijd buiten. De bhv’ers zullen de oefening met het team evalueren.
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Leerlingenraad
De leerlingen die in de leerlingenraad komen zijn bekend! In de
leerlingenraad zitten: Alex en Jolien (5), Eloise en Arjanda (5/6), Rana
en Fabian (6/7) , Jazzlynn en Roan (8). Na de herfstvakantie zullen wij
gaan starten met de leerlingenraad. De leerlingenraad zal dit jaar
maandelijks op maandag plaatsvinden. Als aanvulling op de Lichtbaak
zal ook de Taalklas bovenbouw zich weer voegen bij de leerlingenraad.
Wij zijn erg blij dat Yasir en Daniël ons gaan helpen dit jaar.
Dit schooljaar gaan wij weer hard aan de slag om waar mogelijk mooie
evenementen te organiseren, ervoor te zorgen dat de trotsmuur gevuld zal worden en bespreken wij
ideeën waar de kinderen zelf mee komen.
Vanuit de Ouderraad
Afgelopen woensdag stond de tweede ouderraadsvergadering van dit schooljaar gepland. Door alle
nieuwe coronamaatregelen is deze vergadering gecanceld.
Wel zijn er twee belangrijke punten die wij graag met u willen delen: De jaarlijkse kascontrole is
geweest. Twee oudergeleden van de medezeggenschapsraad hebben deze controle uitgevoerd en
goedgekeurd. Het jaarverslag ligt ter inzage op school klaar.
Het tweede belangrijke punt is het wel/niet door laten gaan van de Fancy Fair. Helaas heeft de
Ouderraad in overleg met de directie besloten om deze niet door te laten gaan. Wellicht komt er aan
het eind van het jaar een sponsorloop. Te zijner tijd ontvangt u daarover bericht. De komende
maanden zullen de ouderraadsleden heel af en toe een helpende hand bieden. Wilt u meer informatie
over de OR of heeft u belangstelling om ouderraadslid te worden neem dan contact op met Monique
Oudman (voorzitter OR) of Hanneke Nienhuis (groepsleerkracht groep 1/2a)
Met vriendelijke groet,
Namens de OR
Hanneke Nienhuis
Boekenbeer/boekenpret / Kidsbieb
Onze bibliotheek op school wordt gereorganiseerd. Daarom vragen wij u of u
alle schoolboeken, die u nog thuis heeft, wilt meegeven aan uw kind. Voorlopig
is het lenen van boeken niet mogelijk. Wij werken er aan om de bibliotheek zo
snel mogelijk weer te openen.
Bibliotheek DNK en Yvonne en Judith
Buitenspeeldag
Morgen, op zaterdag 10 oktober is het nationale buitenspeeldag! Speciaal voor
kinderen tot en met 12 jaar zijn er veel leuke activiteiten georganiseerd bij de
Maasstee.
Agenda
12-16 oktober

Herfstvakantie

19-23 oktober

Spreekuur

19 oktober

Start thema

20 oktober

MR vergadering

29 oktober

Studiemiddag, kinderen vrij om 12.15 uur

30 oktober

Nieuwsbrief

6 november

Start mediawijsheid

13 november

Nieuwsbrief

24 november

Spreekuur

24 + 26 november

Adviesgesprekken groep 7 en 8

Amstelstraat 14b

9406TH Assen

0592-354150

www.delichtbaak.nl delichtbaak@ckcdrenthe.nl

