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15 november
27 november
ma. 13/11, di. 20/3, woe. 4/7

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 46: 13 t/m 17 november 2017
Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36
Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57
De broers gaan naar Egypte, Genesis 42
Week 47: 20 t/m 24 november 2017
Benjamin wordt opgehaald, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45

Dankbaar:
Een ongeluk is zo maar gebeurd!
Dankbaar dat Myrthe Kooij en Fenna Seine er zo
goed van af kwamen!
Met schrammen, stijve spieren en een (tijdelijk)
beschadigd gezicht, tonen ze de medaille die ze
van de ambulancemedewerkers ontvingen.
Kinderen/leerlingen…… we krijgen ze te leen; ze
groeien op in een drukke en gevaarlijke wereld.
Kwetsbare mensen zijn we, ….. onder
bescherming van de Hemelse Vader!

Vanuit het team:
Juf Anja met ziekteverlof, juf Maaike met zwangerschapsverlof. We groeten hen vanaf deze plaats
namens alle Lichtboeiers.
Ook op de Lichtboei merken we dat er bijna geen invallers zijn. De ouders van de groepen 4-5 WA
en groep 4 GL stellen we op de hoogte van komende veranderingen.
De tweede scholencross aanstaande zaterdag:
Matthea ten Klooster regelde alles weer super; bij deze nieuwsbrief zit als bijlage de startvolgorde.
We wensen jullie veel loopplezier.
Zaalvoetbal in herfstvakantie:
Op de valreep werd alles geregeld. Mooi dat het nog kon. De deelnemers hebben genoten! De
jongens van groep 3-4 wonnen de tweede prijs en kwamen trots met de beker rond. Gefeliciteerd!
Foto; één van de andere groepen…………………..

Werkzaamheden in de herfstvakantie:
Het onderbouwgebouw ziet er al mooi uit; we gaan nog even door en de volgende stap is het
plaatsen van de garderobekasten.
Actie van Mattanja en Jedidja:
Wat kan een idee van kinderen grote en mooie gevolgen hebben.
De pers belde deze week voortdurend. Stukje in de Flevopost, de Stentorverslaggever nam een
interview af en vrijdagmorgen is Mattanja life te horen voor de radio van Omroep Flevoland om
10.15 uur.
In de bijlage ziet u hoe u mee kunt doen met de actie.
Dank al vast!
Rondleidingen met nieuwe gezinnen:
Bij elke rondleiding zijn vanaf vorige week twee leerlingen aanwezig die honderduit over de school
vertellen. Zet kinderen in hun kracht en je staat als volwassene versteld.
Onze leerlingambassadeurs doen het fantastisch.

Welkom aan nieuwe leerlingen:
Jens Crielaard (groep 1-2 MA)
Leon de Vries (groep 1-2 YS)
Van harte gefeliciteerd en welkom op De
Lichtboei.
Ook voor jullie ouders: (hernieuwd) hartelijk
welkom !

De komende weken:
-Vrijdag 10 november: Schoolontbijt (zie bijlage) / Talentenmiddag 1-2.
-Zaterdag 11 november: Tweede scholencross (zie bijlage).
-Maandag 13 november: Eerste schoonmaakavond; u ontving de indeling, ruilen mag (wel even
doorgeven aan de groepsleerkracht, a.u.b.). We hopen dat van groep 1 tot en met groep 8
iedereen aanwezig is om ons nieuwe complex ook nieuw en fris te houden.
-Vrijdag 17 november: Talentenmiddag 1-3.
Verder gewone schoolweek.
-Maandag 20 november: Start 10-minutengesprekken en start adviesgesprekken groep 8.
-Vrijdag 24 november: Nieuwsbrief 6 / Talentenmiddag 1-4.
Informatieavond aanstaande vierjarigen vanjanuari tot grote vakantie:
Deze ouders verwachten we op maandag 27 november van 19.30-20.30 uur.
Mocht u ouders kennen die overwegen hun zoon/dochter naar De Lichtboei te doen, ze zijn van
harte welkom om dit mee te maken.
Bericht van een buur:
Heel hartelijk gefeliciteerd met het nieuwe gebouw. Het is een pareltje in de buurt geworden!
Gift:
We kregen een piano; een aanwinst!

Meer daarover een volgende keer!

Gevonden voorwerpen op CBS De Lichtboei:
- donkerblauwe jas met neongroene rits, mt. 140, Arrested.
- donkerrood jack met donkerblauwe mouwen, mt. 140, Rochestar Team.
- donkergrijs fleecevest met neongroene accenten, mt. 152, DWD Download.
- zwart fleecevest met neongroene accenten, mt. 140, Regl/Load.
- donkergrijs sportjack met zwarte mouwen en neongroene accenten, mt. 146, Northville.
- rood met zwart leren ‘motorjack’, mt. 140, PGM Piliongkids.
- donkerblauw sportjasje met voorpandprint, mt. 128, Rock Peak.
- donkergrijs sweatvest met blauwe accenten, mt. 140, Adidas.
- donkerblauw fleecevest met zwarte stukken, mt. 152, Brooks
- donkergrijzen Penn-rugtas met sportkleding en blauwe sportschoenen met oranje veteres,
mt. 39, Osaga.
- diverse bakjes en bekers.
Tot en met 17 nov. af te halen bij juf Gré; daarna gaat het naar een goed doel.

Bijeenkomst gebedsgroep:

Sponsorloop:
Tussenstand: We zijn de € 3200 voorbij! Uw cadeau voor de nieuwe school.
Medezeggenschapsraad:
De MR nam afscheid van voorzitter André Kromkamp; dank voor alle extra uren die je voor de school
gaf!
In één van de komende nieuwsbrieven gaan kandidaat MR-leden zich voorstellen.
Schoolontbijt aanstaande vrijdag:
Dank aan juf Anja die alles regelde en de AC die alles vervoerde!
Voor iedereen: ‘Eet smakelijk’ (zie ook bijlage) !
Nieuws van de Ukkenburcht:
Na een week herfstvakantie was het fijn om weer samen te zijn. Juf Inge is met verlof en het gaat
goed met haar. Juf Mariska is haar vervanger en tot nu bevalt de samenwerking prima. Mariska weet
haar draai al goed te vinden en het contact met de kinderen ontstaat bijna als vanzelf.
Het thema ‘hoera een baby’ is tot een afronding gekomen en op dit moment werken we samen met
de ouders en hun kinderen aan de lampion voor Sint Maarten.

Volgende week gaan we aan de slag met een nieuw thema, waar we het Sinterklaasfeest en het
Kerstfeest in meenemen. Meer nieuws over dit nieuwe thema komt een volgende keer in de
nieuwsbrief. Oké een paar steekwoorden dan.. Uil, herfst en mama.
Voor de herfstvakantie namen wij afscheid van Luuk en Jeavin die beiden 4 jaar werden hun overstap
maakten naar de basisschool. We begroeten ook onze nieuwelingen, Jake, Djaimy en Robin! Welkom
op de peuterspeelzaal en we wensen jullie een fijne speeltijd bij ons toe!
Groetjes van Mariska, Gerbrig, Inge en Esther

Met vriendelijke groet, namens het team van Kindcentrum Espelervaart,

Gerrit Knijnenberg

