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Gebedsgroep
Start 10-minutengesprekken
Boomplantdag groep 6SD en 6-7ST
Paddentrek groep 7AS
Klankbordgroep
Voorstelling Broem gr. 1-2 en 2-3
Groep 7AS kwartfinale Nationale
Voorleeswedstrijd in de Kubus te Lelystad
Kinderfeestjesbeurs groep 3AB op Friese Poort
Nieuwsbrief 14

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 13: 25 t/m 29 maart 2019
De graankorrel, Johannes 12:20-36
De voetwassing, Johannes 13:1-20
Judas vertrekt, Johannes 13:21-30
Week 14: 1 t/m 5 april 2019
Petrus zal Jezus in de steek laten, Johannes 13:36-38
Jezus wordt gevangen genomen, Johannes 18:1-11
Petrus zegt dat hij Jezus niet kent, Johannes 18:12-27

Voorwoord
Bij de bijbelverhalen van de komende weken gaat het over de thema’s ‘Moet het echt?’ en ‘Ik
vecht voor jou’. Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt
worden en weer opstaan. Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de
voeten van zijn leerlingen. Hoort dat wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen
wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij Hem wilt horen, moet je worden zoals Hij.
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen
als je zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.
Lied 686
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
In al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid!
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De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend,
Herbouwt wat is vernield,
Maakt één wat is verdeeld.
De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat.
Een nieuw begin!
We leven toe naar Pasen, het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon.
Daarmee maakt Hij een nieuw begin mogelijk voor ons allen.
Uit die opstandingskracht mogen wij leven!
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer.
Een goed moment om een nieuw begin te maken.
We wensen elkaar een goede tijd op weg naar PASEN!
Personeel
Afgelopen week was juf Gré Venema ziek. Haar klas is overgenomen door juf Maria en juf Mieke
Bronsema. Beide collega’s willen we bedanken voor hun inzet om de vervanging voor hun rekening te
nemen. Juf Gré is vandaag weer begonnen met haar werk. We zijn blij dat ze er weer is.
Het herstel van juf Rianne verloopt zeer gestaag. Er zijn wisselend goede en minder goede dagen maar
het vraagt nog veel tijd om de conditie weer op het gewenste niveau te krijgen. Veel rust is op dit
moment nodig voor een goed herstel. Er zijn ook zorgen over de gezondheid van juf Yolanda. Ze heeft
aangegeven in een gesprek dat ze het nog niet ziet zitten om voorlopig het werk weer (deels) op zich
te nemen. Er is nog geen (voldoende) energie om het werk te hervatten. Wel worden momenten van
nascholingsdagen met het team opgepakt om nog wel ‘bij’ te blijven met de ontwikkelingen die spelen.
Ook gaat het weer wat beter met juf Leonie van den Berg. Het herstelproces verloopt gestaag. Met juf
Leonie zijn de afgelopen weken ook verschillende gesprekken gevoerd. Er is met haar gesproken over
de invulling van haar werkzaamheden. Juf Leonie heeft aangegeven haar werk anders in te willen
richten, nl. als Flex-leerkracht. Dit is niet een makkelijk besluit wat ze voor zichzelf heeft genomen. Hier
is goed en zorgvuldig door haar over nagedacht waarbij niet over één nacht ijs is gegaan. We
respecteren haar moedig besluit. In de stichting worden zogenaamde Flexbanen aangeboden, wat
inhoudt dat leerkrachten die volgens die constructie gaan werken, bevoegd moeten zijn als leerkracht
en vanuit de invalpool van de stichting kunnen worden opgeroepen en worden ingezet als er op een
school een leerkracht ziek is. Deze leerkrachten hebben, als ze niet worden opgeroepen, een
stamschool waar ze werkzaam zijn als extra leerkracht. Op dit moment wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn en wordt gekeken naar het moment wanneer deze wijziging van werkzaamheden
van juf Leonie ingaat. Concreet betekent dit voor de Lichtboei dat, wanneer juf Leonie weer aan het
werk gaat, haar baan niet meer als groepsleerkracht van de Lichtboei is, maar als ‘Flex-leerkracht’ van
de Stichting. Indien hierover meer duidelijkheid is zal de betreffende groep van juf Leonie (groep 5 LW)
nader worden geïnformeerd. Wel is duidelijk dat juf Janna Kamphuis, de huidige vervanger van juf
Leonie, de periode tot de zomervakantie gaat vervullen, zodat er voor de groep geen veranderingen
zullen ontstaan en het onderwijs in groep 5 LW verantwoord gecontinueerd wordt.
Informatieavond instroomgroep
Gisteravond hebben we een informatieavond gehouden voor de ouders die kinderen in de
instroomgroep hebben zitten. De avond werd goed bezocht, er is kennis gemaakt met elkaar en juf
Sietske heeft verteld over het reilen en zeilen van deze groep. Tevens zijn de leerkrachten voorgesteld
die deze groep gaan bemensen, juf Derkelien de Boer en juf Wilma Keuper. Laatstgenoemde kon helaas
door familieomstandigheden niet aanwezig zijn. De dames zullen zich in een volgende nieuwsbrief
nader voorstellen. De instroomgroep start op 1 april 2019 en zal gedurende het schooljaar ‘vol’ lopen
tot ongeveer 16 leerlingen. De groep is gehuisvest in het speellokaal. We hopen dat de kinderen en
ouders zich snel thuis voelen bij ons op school en wensen hen een goede tijd toe op de Lichtboei.
Schoolschoonmaak
Afgelopen week zijn de groepslokalen weer schoongemaakt door een grote groep ouders. Altijd een
beste klus, maar ook weer een dankbare klus. De kinderen kunnen op deze manier weer in een schone
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leefomgeving werken en spelen. Ik wil daarom ook alle ouders die hun medewerking deze ronde
hebben geleverd hartelijk bedanken voor hun inzet. Voor school is het handig te weten wanneer u niet
in de gelegenheid was/bent om te komen schoonmaken, dat er een berichtje c.q. afmelding wordt
doorgegeven. ‘Vele handen maken licht werk’. Degene die niet geweest zijn worden volgende keer
aangevuld bij de derde ronde. Overigens…….. heeft u meer affiniteit met tuinwerkzaamheden i.p.v.
schoolschoonmaak, dan zou ik u willen verzoeken u te melden bij mij. Dan kunt u worden ingedeeld
bij het tuinonderhoud en niet meer bij de schoolschoonmaak.
Open dag AVES afgelopen woensdag 20 maart 2019
Afgelopen week heeft AVES een open dag gehouden waarbij ‘nieuwe’ ouders in de gelegenheid
werden gesteld om op deze ochtend een bezoekje te kunnen brengen aan alle AVES-scholen die hun
belangstelling hebben, om zich te oriënteren op een basisschool. Wij hebben deze ochtend 4
gezinnen mogen begroeten. Ze hebben een rondleiding gehad. Marieke, van de AC was die ochtend
gastvrouw en heeft de gezinnen ontvangen met koffie/thee. We hopen de komende tijd dat er nog
gezinnen zijn die hun kind willen aanmelden bij de Lichtboei. Marieke, bedankt voor je inzet als
gastvrouw!
Koningsspelen
Een hartelijk bedankt voor degene die het oranje strookje al hebben ingeleverd, waarmee ze aangaven
dat we op hun hulp kunnen rekenen op 12 april. We hebben echter in elke groep (1/2, 3/4 en 5 t/m 8)
nog te weinig ouders. Vaak komt het op het laatste moment wel goed, maar het is voor ons heel lastig
om zaken te gaan organiseren met de onzekerheid van voldoende hulp. Denkt u er a.u.b. nog eens
over na of het mogelijk is deze gezellige ochtend met ons mee te doen. Dan graag het strookje a.s.
maandag inleveren. Alvast bedankt.
Parkeren
Op dit moment hebben we te maken met een verslechterende situatie bij het halen en brengen van
de kinderen.
We moeten als uitgangspunt nemen de situatie (verkeerstechnisch) zoals die nu is.
Wens is om met de gemeente/politie weer eens om de tafel te gaan om te kijken of er iets aangepast
kan worden.
We lopen de afspraken tot dat moment nog even met u door:
 Er is sprake van een afgesproken eenrichtingsverkeer. Er staan geen borden, maar de ouders
rijden vanaf het Zwin ons schoolgebied binnen langs kinderdagverblijf De Kindertuin.
 We parkeren alleen in de echte vakken (dus niet langs De Kindertuin / niet dubbel / niet kort
tegen het fietspad / niet tegenover de 8 parkeerplekken voor de bewoners van Zwarte Water
etc.
 Is er in de buurt geen plek en brengt u uw kinderen wel naar binnen? ….. Parkeert u a.u.b.
verderop of aan het Zwin.
We hopen dat u mee wil helpen om het weer veilig te maken en de buren tot vriend te houden!

Nationale voorleeswedstrijd 2019
Twan Wijnia groep 7 AS heeft de kwartfinale gewonnen.
Hartelijk gefeliciteerd.
Nu door naar de halve finale op dinsdag 2 april in Lelystad.
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Theoretisch verkeersexamen
Donderdag 4 april vindt het theoretisch verkeersexamen voor groep 7
plaats op de Lichtboei in de klas. Dit jaar gaat het voor het eerst digitaal.
We wensen jullie allemaal veel succes!

Verjaardagen t/m 5 april
25 maart
27 maart
28 maart
28 maart
29 maart
29 maart
29 maart
30 maart
30 maart
2 april
2 april
2 april
3 april
4 april
5 april

Amy
Silvijn
Myrthe
Edith
Nova
Pepijn
Dion
Kevin
Willemijn
Mauro
Sofie
Roan
Daniël
Joël
Senna

4 GM
1-2 YS
5 LW
4-5 J
8 RH
3 AB
6-7 ST
5 LW
6 SD
5 LW
5 LW
4-5 J
8 RH
5 LW
4 GM

Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!

GMR zoekt enthousiaste ouder
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van Stichting Aves en heeft
als officieel adviesorgaan instemmingsrecht op veel beleidsterreinen.
De GMR streeft naar goed onderwijs en het waarborgen van de belangen van kinderen, ouders en
personeel van de stichting.
De GMR is samengesteld uit twaalf leden (zes leerkrachten en zes ouders) die samen alle scholen van
Stichting Aves vertegenwoordigen en kent een evenwichtige verdeling tussen de openbare, de
katholieke/oecumenische en de protestants-christelijke identiteit.
Binnen de GMR van Aves is een vacature ontstaan voor een ouder met een protestants-christelijke
achtergrond. We zoeken bij voorkeur iemand met kennis op financieel gebied om de GMR te komen
versterken.
Meld je aan!
Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger, verbonden aan een van de Aves scholen, die mee wil denken
op bestuurlijk niveau, heb je een proactieve houding en ben je in de gelegenheid om tijd te investeren
in leesvoorbereiding en het bijwonen van vergaderingen (ongeveer tien keer per jaar op
woensdagavond)?
Stuur dan voor 18 april 2019 je motivatie en achtergrond naar gmr@aves.nl.
Bij meerdere aanmeldingen wordt het GMR-lid via een verkiezing gekozen.
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Nieuws van de Ukkenburcht

Op de Ukkenburcht zitten we al volop in de
lentesfeer! Ons thema ‘Nijntje in Nederland’ krijgt
steeds meer vorm, het lokaal heeft inmiddels al een
echt gezellig Hollands sfeertje. Er grazen koeien in
de klas die we gemolken hebben en we weten nu
ook dat kaas van melk gemaakt wordt. Natuurlijk
hebben we ook verschillende kazen geproefd en
we hebben zelfs kaas gemaakt, dit viel nog niet
mee!
Afgelopen week hebben we geleerd dat de dijken
er voor zorgen dat we geen natte voeten krijgen. We hebben molens gemaakt die heel hard
kunnen draaien en het liedje ‘Zo gaat de molen’ erbij gezongen.
Paaseitjesactie

Onze paaseitjesactie loopt prima, met de peuters
hebben we al 600 zakjes paaseieren ingepakt (en van
geproefd)! De opbrengst gaat naar ons nieuwe plein.
Heeft u goede ideeën dan kunt u deze in onze ideeën
pot doen, deze staat bij ons in het lokaal. We vinden het
fijn als jullie met ons meedenken!

Welkom

We heten Jens welkom op onze speelzaal, we hopen dat je een leuke tijd hebt bij ons!
Team de Ukkenburcht
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Nieuws van de Boemerang
High tea op de Boemerang
Ook de afgelopen weken hebben
we gewerkt over het thema
prinsen en prinsessen. Prinsen en
prinsessen houden vaak een high
tea. Zij worden dan verwend door
hun personeel. De prinsen en
prinsessen van de Boemerang
hebben samen met de stagiaire
hun eigen high tea verzorgd en er
daarna heerlijk van gesmuld! Thee
uit een kopje drinken en heel
netjes eten, zonder te morsen en te
kruimelen. Uhmmm, of dat is
gelukt??

Knutselen en spelen
Er is ondertussen ook al aardig wat geknutseld. Zo maakten
de jongere kinderen een heuse schatkist!
Als het even kan, spelen de kinderen graag buiten. Vooral
met het mooie weer mogen ze graag skeeleren, schommelen
en voetballen.

Met vriendelijke groet,

De meesters en juffen van De Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum.
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