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De werkers in de wijngaard, Mattheüs 20:1-16

Nieuwsbrief 20 doen we in een A en in een B deel
Ook volgende week zal er nog veel te melden zijn!

Hij zal alle tranen………….
uit hun/onze ogen wissen

Vanuit het team:
Het team heeft weer een klus geklaard om de rapporten mee te kunnen geven, ook diverse
afrondingszaken vragen veel aandacht en aandacht voor elkaar, om te kunnen blijven bouwen aan
goed onderwijs voor de leerlingen.
Nog even en dan gaan we als Lichtboeifamilie een ieder zijns weegs; er is genoeg stof om aan elkaar
te blijven denken en elkaar te blijven opdragen aan de grote Trooster!

Zorgen en ziekte:
Op dit moment hebben we diverse leden van de Lichtboeifamilie met ernstige zorgen en ziekte; het is
goed te zien dat er meegeleefd wordt!
We noemen nog maar eens de namen.
Thomas van Kalsbeek (leerling van groep 5J)
Heeft een ernstige stofwisselingsziekte, waar eigenlijk niets aan te doen is.
Een ingrijpend gebeuren voor het gezin / de groep / ons team.
Op twee ouderavonden hebben we bijgepraat / verdriet gedeeld en ook aangegeven dat we Thomas
deze weken willen blijven opvangen; de leerkracht en de leerlingen in groep 5J verdienen een groot
compliment voor de manier waarop ze dat doen!
Onno Heeren- vader van Elin en Lieke:
Bij Onno werd een tumor in zijn hoofd ontdekt. Die werd op 29 juni grotendeels verwijderd.
Deze week werd de blijdschap daar over ernstig getemperd, doordat de artsen hebben vastgesteld
dat het om een kwaadaardige / agressieve tumor gaat.
De komende week wordt verder gesproken over radio- en chemotherapie, om de groei van de tumor
te temperen. Een diepe weg voor dit zo fijne gezin!
Blijft u mee leven?!
Mw. Delvers: Moeder van de Danëlla en Rebecca in groep 7RT kreeg twee weken geleden een
ernstige hersenbloeding; al die twee weken ligt ze al in het ziekenhuis. Praten is moeilijk en het is
lastig om te kunnen vaststellen wat de gevolgen zijn voor nu en in de toekomst.
Schoonmaakavond:
Dank voor uw inzet; er is veel gebeurd en dat was ook weer nodig!

Afscheid van leerlingen:
Aan het eind van het schooljaar, zijn er ook leerlingen waar we afscheid van nemen.
We vermelden hier, bij welke leerlingen dat al helemaal zeker is, volgende week vermelden we
eventuele aanvullingen.

Afscheid gezin Hakvoort: Tijn (1-2YS) / Sem (4GL) / Levi (5J) en Fleur (1-2 JR) ; zij verhuizen naar het
mooie Kampen! Dat betekent dat we ze gaan missen: Vier leerlingen / een moeder actief in de AC
/ een vader die ’s morgens met kinderen las en elk jaar in december een bijzondere opdracht had.
We wensen jullie een goede start op de nieuwe school. En hartelijk dank voor jullie grote inzet!
Afscheid Thom Kraaiveld en Roan Troost; jarenlang mochten we van jullie aanwezigheid genieten; nu
een nieuwe start voor Thom op de Klimboom en voor Roan in de structuurgroep van de
Zonnebloemschool.
We wensen jullie een goed vervolg van jullie schoolloopbaan! (en kom nog eens langs!)
Afscheid van leerlingen die naar het Tienercollege gaan:
Een nieuwe school en een nieuwe stap voor:
Lisan Biersteker / Omebere Nwajei / Emiel Verhoef / Eljakim Kamphuis / Jasmijn Douma / Charlotte
Nijmeijer.
En:
Jullie nemen meester Hanri mee (zorg goed voor hem!)
Dan afscheid van anderhalve groep 8:
We staan voor de week van musical en afscheidsfeest en dat is een bijzonder moment.
Elkaar na de grote vakantie niet meer ontmoeten en in een andere groep op een andere school
zitten, is een hele verandering.
Als eerste groep 8 nemen jullie het boomblaadje mee; mag het een blijvende uitdaging zijn om je
talenten te laten groeien, ook in het VO!
Gods Zegen op jullie verdere levensweg!
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Nieuws van de Boemerang:

Reis rond de wereld
De activiteiten bij de Boemerang richten zich nog steeds op het thema
Reis rond de wereld.
In Frankrijk spelen de mensen vaak jeu de boules maar dat kan je
natuurlijk ook heel goed in Nederland doen. Best nog wel moeilijk!

Van sommige landen weten we
dat daar vulkanen voorkomen. We
maakten een berg van zand en
door er iets in te gooien kwam er
een uitbarsting! Daar was de lava!

Voetbal
Bij de Boemerang zijn we gek op voetballen en dat doen we dan ook vaak. Zou dat nou komen door
meester Sander, een echte voetbalfanaat? Vooral nu het WK voetbal bezig is, spelen we graag dat we
een bekende voetballer zijn.

Verjaardagsfeestje

Verjaardagen worden natuurlijk ook gevierd bij de
Boemerang.
Bram is zes jaar geworden, tijd voor een feestje! Hij mocht
op de tafel staan en vertellen over zijn verjaardag. Daarna
zongen en dansten we, het liedje ‘mandarijntje olé’ is
favoriet! Bram werd door iedereen gefeliciteerd en hij
trakteerde op heerlijke raketijsjes wat een goed idee is
met dit warme weer!

High tea
We hebben een supergezellige week gehad waarin ouders, opa’s,
oma’s, broertjes en zusjes ’s middags bij ons op de thee mochten
komen. Een echte high tea hadden we ervan gemaakt.
Ook namen we in deze week afscheid van Ilona, zij heeft ergens
anders een nieuwe uitdaging gevonden. Maar met de komst van
Hiska is het team is weer compleet, zij is inmiddels bij ons
begonnen.

Collecte tijdens dankdienst:
Hartelijk dank voor de vele giften: Een totaalbedrag van € 566,14
We delen het in drieën:




Voor ‘Make a wish’
Voor de Ronald Mc. Donald Huizen (actie fam. de Herder)
Voor ons (financieel) adoptie kind.

Vooraankondiging Digiduif wordt Social Schools 3.0
Digiduif werkt nu al een tijdje samen met Social Schools. Ze combineren nu het beste van beide in
een nieuwe oudercommunicatietool.
Deze gaat ‘Social Schools 3.0’ heten en bevat de volgende nieuwe mogelijkheden:
Berichten in een aantrekkelijk, interactief jasje. Eenvoudiger reageren op berichten of contact
opnemen met school/groepspagina’s in de app - alle informatie van de klas van je kind op één plek.
De overstap zal snel na de zomervakantie plaatsvinden.
De inloggegevens blijven hetzelfde als bij Digiduif.
U hoeft dus alleen maar de Social Schools 3.0 app te downloaden op uw telefoon.
De berichten komen ook in uw mailbox, van daaruit wordt u dan doorgelinkt naar de website.
Op de website kun je meer lezen en video's bekijken:
https://www.socialschools.nl/veranderingen-digiduif#veranderingen-ouders

U wordt geïnformeerd over de definitieve overstapdatum.
Na die datum blijft Digiduif nog zes weken op ‘alleen lezen’ staan.

Informatie WO-LOS:

Volgend jaar starten wij met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: WO- LOS ( wereld
oriëntatie- leren door onderzoekend leren). Voor de vakken biologie, aardrijkskunde en
geschiedenis.
 Elke maand hebben wij een nieuw thema waar we 2 keer per week anderhalf uur aan
werken.
 Ze werken in groepjes
 Voor een periode van 3 á 4 weken.
 De kinderen ontwikkelen een onderzoeksvraag en gaan op onderzoek uit om deze
vraag (vragen) te beantwoorden.
 Ze sluiten af met een presentatie.
De leerkracht begeleidt dit proces. Elke keer verwerken/presenteren ze op een andere
manier. Toetsen vervallen dus alleen toetsing voor topografie niet. Op de informatie avond
in het nieuwe jaar zullen wij dit graag verder toelichten. Om meteen te kunnen starten na
de vakantie geven wij de kinderen een opdrachtje mee. Hoe dit uitgewerkt wordt is

natuurlijk aan de kinderen. Het gaat over weer en klimaat dus misschien ansichtkaartjes
van de natuur en omgeving, aantekeningen van het weer of foto’s. Het hoeft helemaal niet
ingewikkeld of uitgebreid te zijn maar we willen de kinderen er in ieder geval bewust van
maken dat we er mee aan de slag gaan. Wij zijn heel enthousiast over de nieuwe
werkwijze, wij hopen u en de kinderen ook.
Met vriendelijke groet
De meesters en juffen van de Lichtboei
(zie bijlage kijkwijzer in de vakantie

WK-Lichtboei:
Het WK-Lichtboei zit er op. Het was een hele happening, waarvan velen genoten.
Dank aan groep 7RT die een cruciale rol speelde in de organisatie.






Het ontwerpen van een WK-certificaat
Het bestellen van medailles
Het plannen van de prijsuitreiking
Het maken van foto’s
Het schrijven van een stukje voor de pers

Dank voor jullie grote inzet!
Dank ook aan de ouders / collega’s die mee speelden in de wedstrijd ‘ouders/team’.
Wat is het genieten, als je andere talenten van leerlingen ziet, waarmee ze met kop en schouders er
boven uit steken!

De komende dagen:

Maandag 16 juli: Gewone schooldag
Dinsdag: 17 juli: ’s morgens gewoon / ’s middags groep 8 en leerlingen Tienercollege vrij en de
Andere leerlingen hebben doorschuifmiddag
’s Avonds: Afscheid groep 8 HB
Woensdag: 18 juli: Afscheidsavond groep 8 JB
Donderdag: Laatste schooldag; om 10.30 uur zwaaien we groep 8 en de andere afscheidsnemers uit!
Om 15.15 uur zwaaien we iedereen uit!

Vrijdag: Leerlingen vrij / leerkrachten dragen over
Met personeel hebben we overdracht en jaarafsluiting

Wat kunt u in nieuwsbrief 20B (aanstaande donderdag) verwachten??

In ieder geval de dankwoorden voor de geweldige afscheidsmomenten van:
 Juf Anja
 Meester Gerrit
En alle laatste nieuwtjes!
Hartelijke groet namens alle teamleden van Kindcentrum Espelervaart
Gerrit Knijnenberg

