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11 + 12 september

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:

Week 37: 10 t/m 14 september 2018
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14
Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31
Week 38: 17 t/m 21 september 2018
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Voorwoord:
Maandag 3 september 2018 was het zover…………….: De start van het nieuwe schooljaar 2018-2019.
Best wel een beetje spannend, vooral voor de nieuwkomers zoals ik. Voor mij stond de dag in het
teken van begroeten en ontmoeten en veel indrukken opdoen. Fijn om op deze manier kennis te
maken met de Lichtboeifamilie, een warm welkom. Ik zal me in de volgende nieuwsbrief even nader
voorstellen.
De scholen zijn weer begonnen.
Afgelopen dinsdag hebben we de wethouder en vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland
op bezoek gehad in het kader van ‘De scholen zijn weer begonnen’. Elk jaar wordt er door de
gemeente een school gekozen, die de start van het schooljaar op ‘ludieke’ wijze gaat inluiden. De
bovenbouwgroepen heeft u daarom ook door de wijk zien lopen met veel kabaal, om
verkeersdeelnemers er weer extra op te attenderen dat het rondom de school weer drukker wordt
met auto’s en fietsen.
Afgelopen donderdag hebben we als start van het schooljaar fijne jaaropeningen met kinderen en
belangstellende ouders gehad. Kernboodschap van de bijeenkomst was: ‘Niemand is zoals jij’ naar
van het boek van Max Lucardo.
Tijdens deze jaaropening zijn ook de verschillende nieuwe Lichtboeiers voorgesteld aan de andere
leerlingen: Hieronder de namen van de leerlingen van de groepen 1 t/m 3:
Van links naar rechts gaat het om:

In de bijlage de foto van de nieuwe leerlingen van groep 1 tm 3. Van links naar rechts gaat het om;
Lisa Blij 2/3MA
Levi ter Veen 1/2MA
Ramon Baars 1/2RJ
Jaylen van Veen 3AB
Tamar Rorije 1/2RJ
Omayra Emmers 2/3MA
Cloë Roberts 1/2YS
Dani van Onselder 1/2RJ
Jayden Brockhoff 1/2RJ
Nick van Veen 1/2YS

Vanuit het team:
Het team heeft vrijdag 31 augustus de startvergadering van het nieuwe schooljaar gehad. Hierin
werden een aantal zaken besproken m.b.t. de planning van activiteiten, de bemensing en de upgrade
van Digiduif naar Social Schools, een proces in ontwikkeling. De upgrade verloopt niet overal even
soepel. Zo komt het voor dat we berichtjes ontvangen van ouders die niet (meer) kunnen inloggen of
die niets ontvangen. Dat vinden we jammer. We hebben onvolkomenheden doorgegeven en naar
een oplossing wordt gezocht. We hopen de problemen binnen twee weken te hebben opgelost en
dat we weer volledig ‘in de lucht’ zijn. Wordt vervolgd.
Dit schooljaar mogen we ook nieuwe teamleden begroeten, te weten: juf Sandra van Benthem
(leerkracht), juf Ester Euverman (onderwijsassistente), juf Marjolein de Bruin (onderwijsassistente)
en juf Lysanne de Zoete (Lio-stagiaire). We hopen dat jullie ook een goede tijd bij ons op De Lichtboei
mogen hebben. Zij zullen zich in een volgende nieuwsbrief nader aan u voorstellen.
Juf Yolanda van Kalsbeek kan door de ernstige omstandigheden in het gezin niet starten dit
schooljaar. De vervanging wordt intern opgelost op korte termijn. Voor langere termijn wordt nog
naar een oplossing gezocht. We bidden het gezin van Kalsbeek en wensen hen veel sterkte en liefde
en Gods aanwezigheid in deze moeilijke tijd.
Zorgen en ziekte:
Op dit moment is er binnen verschillende gezinnen sprake van ernstige zorgen rond gezondheid van
gezinsleden en en ziekte. Voor de zomervakantie zijn de namen genoemd.

Laten we hen gedenken in onze gebeden.
Het is fijn te ervaren dat aan deze gezinnen wordt gedacht en dat er wordt meegeleefd door
bijvoorbeeld het sturen van een kaartje. We noemen de namen van Thomas van Kalsbeek, dhr. Onne
Heeren, vader van Elin en Lieke en mw. Mandy Delvers, de moeder van Danëlla en Rebecca.
Sinds twee weken gaat Thomas van Kalsbeek naar het kinderbehandelcentrum, beter bekend als de
Paddestoel. Hier lijkt hij het wel naar zijn zin te hebben maar dat is soms moeilijk te peilen.
Communiceren is moeilijk. Ook eten en drinken is erg lastig. In het gezin is intussen veel hulp
aanwezig ter ondersteuning van de ouders.
Onno Heeren- vader van Elin en Lieke:
In de laatste week van de zomervakantie zijn meester Gerrit en meester Harm bij Onno Heeren op
bezoek geweest. Hij is onder behandeling en rijdt regelmatig naar Leeuwarden voor een
bestralingsmoment en het vervolg van de chemotherapie, om de groei van de tumor tegen te gaan.
Wij leven met het gezin mee.
Mw. Delvers, moeder van de Danëlla en Rebecca in groep 8 HR kreeg, zoals u weet een ernstige
hersenbloeding. Ze ligt ze al een aantal weken in het ziekenhuis. Praten is moeilijk en het is lastig om
te kunnen vaststellen wat de gevolgen zijn voor nu en in de toekomst. Tot onze blijdschap is er
sprake van een lichte vooruitgang en mag ze starten met revalidatie.
Tijdschriften etc.:
Deze week worden er tijdschriften en boekjes meegegeven aan de kinderen. Het is vrijblijvend en
niet verplicht om een abonnement af te sluiten voor deze tijdschriften.
Rapporten meegeven:
Veel kinderen hebben hun rapporten al weer meegenomen naar school, maar we missen er ook nog
wel een aantal. Wilt u uw kind het rapport nog meegeven?
Digiduif wordt Social Schools 3.0 (herhaald bericht):
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: (herhaald bericht)
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.
Tot slot: We wensen elkaar een goed en fijn schooljaar en hopen op goede ontmoetingen en
gesprekken.
Met vriendelijke groet,
Namens de meesters en juffen van de Lichtboei,
Harm Kloosterman (dir.)

