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Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 51: 19 t/m 23 december 2016
Geboorte van Jezus, Engelenzang, Lucas 2:1-14
Herders als getuigen, Lucas 2:15-20
Lied van de week: Liedboek 506: Wij trekken in een lange stoet
Week 2: 9 t/m 13 januari 2017
Jezus is zijn naam, Lucas 2: 21
Simeon en Hanna, Lucas 2: 22-40
Twaalfjarige Jezus, Lucas 2: 41-52
Lied van de week: Liedboek 280, De vreugde voert ons naar dit huis

Nieuwsbrief 8A en 8B:
Nieuwsbrief 8A en 8B: Nieuwsbrief 8 knippen we in twee stukken, zodat voor de Kerstvakantie ook
de meest actuele zaken bekend zijn bij u.

Op weg naar Kerst:
Nog een dikke week dan is het weer zo ver: ‘Kerst 2016’
De één kijkt er naar uit, de ander ziet er enorm tegen op!
Dat heeft natuurlijk alles te maken met zaken die je als individueel persoon mee maakt, of
meegemaakt hebt in het afgelopen jaar. Het feit of je iemand mist die vorig jaar nog een grote rol in
je leven speelde etc. Met mensenwoorden poets je die gevoelens van leegte en eenzaamheid niet
weg.
Het: “U is geboren!” klinkt. “O, Holy Night”, toen Gods Zoon op deze aarde kwam.
In alle omstandigheden wens ik u die troost en kracht toe!
Groot verdriet:
Kwam er binnen bij familie vd Maden; de oom van Jessica (groep 3MA), Danique (6GD), Matthijs 7 AR
en John 7-8 HR verongelukte.
Mensenwoorden schieten te kort............................!
Alle Lichtboeiers wensen jullie troost en kracht!
Morgen bij het afscheid, maar ook op jullie verdere levensweg!
Vanuit het team:
Startend met een compliment: ‘Ik ben trots op ze!’ Er is keihard gewerkt en dat ondanks alle andere
plekken waar gewerkt wordt en ondanks alle geluiden van verbouwing, etc.
(Ook de leerlingambassadeurs uiten zich enthousiast over juf en meester en dat is plezierig om te
horen)
Weinig (bijna geen) ziekte; collega’s die afscheid namen, collega’s die weer binnenkwamen en het
loopt allemaal ‘automatisch’ door.
We kijken terug op feestelijke afscheidsdagen van juf Anke en juf Margreet. We kijken vooruit met
juf Leonie die weer van start ging.
Ook juf Anja doet weer een paar stapjes vooruit. Ze zal in groep 4 WA komen om te kijken, te
helpen, de sfeer te proeven etc.
Kerstviering:
Komende donderdagavond 22 december onze Lichtboeikerstviering in de Fontein van 19.00-20.00
uur.
Het is een afwisselend programma, waarin ons Lichtboei-tienerkoor gaat optreden en ook het team
zal een lied ten gehore brengen.
We hopen dat we er allemaal inpassen en dat het weer een mooie viering gaat worden; met dank
voor ieders inzet!
Complimenten van scholen voor Voortgezet Onderwijs:
Van twee scholen kwamen de leerkrachten inmiddels de oud-leerlingen doorspreken. Het
Emelwerda College gaf daarbij ook aan dat de Lichtboeiers op Engels goed presteren. De Boni gaf aan
dat er weer een heerlijke lichting van de Lichtboei kwam; nou dat zijn toch goede berichten?!
Sinterklaas en zijn Pieten!
We hebben ze weer uitgezwaaid, het was een feestelijk gebeuren en wilt u nagenieten:
er staan weer tientallen foto’s op de website.

Het ijzeren ‘paard’ van sinterklaas gestald
Van de bouwplaats:
Veranderingen worden nu ook zichtbaar aan de buitenkant.
De muren worden weer als nieuw (ze zijn schoon en worden na de Kerstvakantie opnieuw gevoegd)
en de eerste (oude)raampartijen zijn verdwenen. De constructie en het raamwerk voor de nieuwe
kozijnen worden aangebracht.
Na nieuwjaar zal het steeds meer zichtbaar zijn hoe mooi ons gebouw gaat worden!
Er is een nieuwe planning gemaakt die er van uit gaat dat het mb-gebouw kort voor de meivakantie
opgeleverd wordt.
De uitloop heeft o.a. te maken met het feit dat we meer doen, dan eerst gepland stond (zoals het
reinigen van die muur).
We zijn nu volop bezig met de details van inrichting en uitstraling; in het kader daarvan bezochten
we vanmorgen een school in Emmeloord en maandag een nieuwe school op Urk en ook het nieuwe
kindcentrum Urk. Langzaam maar zeker wordt ons plaatje compleet!

De nieuwe raampartijen vanaf de binnenkant

‘Een open school’

Bijeenkomst Gemeente NOP in het Lichtboeigebouw
Aanstaande maandagavond om 19.30 uur voor de mensen van de Scheer en de Riepel.
Hier zal de gemeente uitleg geven hoe ook de omgeving van de school een facelift zal ondergaan.
Bijeenkomst leerlingambassadeurs:
Vanmiddag hielden we een vergaderlunch met onze 8 leerlingambassadeurs.
En : Zij zullen zelf een verslag schrijven voor nieuwsbrief 8B!

Nieuws uit Leer-/ontwikkelgroep Communicatie:
1. Rapporten: De nieuwe rapporten zijn besteld en komen 12 januari binnen, op tijd dus voor
het eerste rapport van begin februari. Het ontwerp is van onze oud-leerling Elianne
Schotanus en hetziet er weer kleurrijk uit.
2. Ouderbetrokkenheid:
In de Leer- Ontwikkelgroep Communicatie wordt druk nagedacht over de invulling van
“Ouderbetrokkenheid”. Hierbij streven we naar een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en
kindcentrum. Dit natuurlijk allemaal in het belang van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd.
Deze ouderbetrokkenheid houdt veel meer in dan de term doet vermoeden. Peter de Vries heeft een
boekje uitgegeven met de titel “Ouderbetrokkenheid 3.0” Hierin worden vele facetten omschreven.
Het lijkt ons als Leer-/ontwikkelgroep goed om u als ouders bij dit traject vanaf het begin mee te
nemen. We willen graag, dat een aantal ouders actief mee gaat denken over de vraag: “Hoe gaan we
ouderbetrokkenheid vormgeven binnen ons kind centrum?“ Op 6 februari houden we een eerste
avond waarin we een presentatie geven over dit onderwerp (Hiervoor volgt nog een officiële
uitnodiging). We hopen daar een groot aantal van u te ontmoeten. Uw input is voor ons erg
belangrijk. Zet deze datum dus alvast in uw agenda.
Bekijk eventueel ook even: https://www.youtube.com/watch?v=Yx1HerR9_kE om alvast een indruk
te krijgen.
Instroom vierjarigen van januari tot grote vakantie 2017:
We presenteerden de eerste plannen aan de betreffende ouders.
Alle opmerkingen en gevoelens zijn geïnventariseerd; vanmiddag ontvangen zij een tussenstand en
dinsdag gaan we tot besluiten komen.
Dank voor uw aller meedenken en openheid!
Werkgroep (school)tijden en tijden kindcentrum:
Deze werkgroep kwam gisteravond bijeen. Richard Verhoef schrijft het verslag voor nieuwsbrief 8B.
Twee vragen:
 Bent u fanatiek voorstander van een continurooster ????? Kom in onze werkgroep!
 Bent u fanatiek voorstander van ‘alles houden zoals het is’???? Kom in onze werkgroep!
Opgeven bij ondergetekende.

Naar de kunstijsbaan op de laatste schooldag van 2016?

IJsbaan:
Op de Deel ligt tijdelijk een ijsbaan klaar.
Als Lichtboei hebben we hem gehuurd op vrijdagmorgen 23 december.
We gaan inventariseren wie er graag wil schaatsen (kunnen we ter plekke lenen) en wie er liever op
school blijven (met een alternatief programma)
We starten bij groep 8 en zakken zo naar beneden.
De leerlingen krijgen hiervoor een opgave-strookje.
Vier jaar geworden:
Vorige keer vermeldden we drie leerlingen: Levi, Aradhana en Sofie die de rode loper over gingen.
Dat hadden er vier moeten zijn. Fout van ondergetekende (met excuses!). Daarom ruim baan voor
Roxanne Jansen; je zit dus al ruim twee weken bij juf Maria en juf Annemieke. Fijn dat je er bent!

“Kijk, ik ben er ook!! Roxanne…………
Gevonden voorwerpen
Grijs damesvest met kapuchon, maat S, Clockhouse
Beige zomerjack (meisje), maat S, Steps
Witte bolero, maat 122/128
Donkergrijze bolero met zilver spikkels, maat 128, Special Collection
Lichtgroen sportshirt, ± maat 134, Adidas
Donkerblauw sportbroekje, maat XXXS, Garman
Zwart t-shirt met lange mouwen, maat 140, Hema
Zwart sportjasje met rode mouwen, maat 128, Adidas
Donkerblauwe nylon handschoenen, maat M
Donkergrijze col, Adventure
Sportschoenen, blauw met groene elastisch veters, maat 33, Dutchy
Diverse losse handschoenen en broodbakjes.
Tot volgende week af te halen bij juf Gré; daarna gaat het naar een goed doel.

Absentie meldingen:
Zeker in deze bouwperiode krijgen we de opmerking dat we telefonisch slecht bereikbaar zijn.
U kunt ziek-/absentiemeldingen ook via Digi Duif doen:
Via digiDUIF is het mogelijk om uw kind ziek, te laat of afwezig(dokter, tandartsbezoek) te melden.
Om uw kind(eren) absent te melden volgt u onderstaande stappen:



Selecteer vanuit het Menu de 'absentiemelding'
U krijgt nu een invulformulier te zien waarmee u uw kind(eren) absent kan melden.

Door het formulier in te vullen en te klikken op verzenden wordt het formulier verstuurd
naar de school en is uw kind absent gemeld. U ontvangt een bevestigingsemail.
De bijzonderheden van de komende week:
Donderdagavond 22 december: Kerstviering in de Fontein
Vrijdag 23 december: Schaatsochtend in wisselsysteem
1 t/m 4 12.00 uur: Start Kerstvakantie
5 t/m 8 15.15 uur: Start Kerstvakantie

NIEUWS VAN DE SKN
Als voorbereiding op het echte Sinterklaasfeest waren er de
afgelopen weken verschillende activiteiten. Pietenmutsen
knutselen, pepernoten bakken, en pietenspelletjes spelen.
We konden ons zelfs verkleden als Sinterklaas of Piet!
Op maandag 5 december hebben de grotere kinderen van
Schanulleke de Sint persoonlijk ontmoet op de Lichtboei. Na
te hebben gedanst, gezongen en gesnoept van de
pepernoten zijn we teruggegaan naar Schanulleke. Daar
wachtte een verrassing want de lieve Sint had ook voor ons
mooie cadeaus gebracht. Die hebben we met zijn allen uitgepakt. De kleine
kinderen hadden meer belangstelling voor het scheuren van papier dan voor
de cadeautjes zelf.
Met vriendelijke groet,
team kinderdagverblijf
Schanulleke

Inloopmiddag 13 december van 16.30 tot 18.00 uur.
Nieuws vanuit peuterspeelzaal de Ukkenburcht:
Nieuwe juf
Zoals jullie weten nemen we a.s. week afscheid van juf Mirjam. Tijdens het kerstfeest kunnen jullie
haar een hand geven en het beste wensen.
We zijn blij dat we kunnen vermelden dat er inmiddels een nieuwe juf in aangenomen. Juf Gerbrig.
Zij zal na de kerstvakantie bij ons starten!
Openingstijden
De stichting heeft besloten om de openingstijden van de ochtend en de middag gelijk te trekken. Dit
betekent dat we op de middag een half uur langer geopend zijn. De veranderde tijden zijn zo veel
mogelijk aangepast aan de schooltijden.
De tijden zijn dan als volgt:
Ochtend:
Brengen 8.45-9.00 uur
Ophalen: 11.45 uur

Middag:
Brengen: 12.45-13.00 uur
Ophalen: 15.45 uur

Maandagochtend Dinsdagochtend
Inge
Inge
Esther
Gerbrig

Woensdagochtend Donderdagochtend Vrijdagochtend
Inge
Inge
Inge
Gerbrig
Esther
Esther

Maandagmiddag
Gesloten

Woensdagmiddag
Gesloten

Dinsdagmiddag
Inge
Gerbrig

Donderdagmiddag
Inge
Esther

Kerstverhalen
Dit keer vertellen we de kerstverhalen aan de hand van 4
adventshuisjes. Bij elk huisje hoort een kerstverhaal en een
kaarsje.
- Huisje 1: Maria en de engel
- Huisje 2: Jozef en Maria gaan op weg
- Huisje 3: Jozef en Maria kunnen nergens slapen
- Huisje 4: Jozef en Maria vinden de stal
Tijdens één van de Bijbelverhalen gaan Jozef en Maria op reis
naar Bethlehem, omdat hun voorouders daar geboren zijn.
Toen we aan de kinderen vroegen waar zij zelf geboren waren.
Kwamen er een aantal verrassende antwoorden:
 IJsland;
 Uhhh, ergens in de wereld….. in Azië!!
 China.

Vrijdagmiddag
Gesloten

Kerstfeest
“Een vlammetje.
Een lichtje,
Een schaapje,
Op weg naar de stal!
Het duurt nog 1 lichtje,
Voor het kindje komen zal!”
Kerstfeest! Bijna is het zover. Dan hopen we samen met jullie het kerstfeest te vieren. Ons lokaal
wordt langzamerhand steeds feestelijker door de knutselwerkjes die alle kinderen maken.
Ook oefenen we druk de liedjes die we gaan zingen!
Op de uitnodiging staat welke dag jullie verwacht worden. Wij zien er erg naar uit!
Groetjes,
Esther, Mirjam en Inge

Hartelijke groet van,
De kinderen en de juffen
Met vriendelijke groet, namens het team van Kindcentrum Espelervaart,

Gerrit Knijnenberg

