Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart

Chr. Peuterspeelzaal
‘De Ukkenburcht’
Tel. 06-12062632

Christelijke Basisschool ‘De Lichtboei’
www.delichtboei-emmeloord.nl
cbsdelichtboei@aves.nl
Tel. 0527-698644

Buitenschoolse Opvang ‘Boemerang’
Kinderdagverblijf De Kindertuin
www.sknop.nl
info@sknop.nl
Tel. 0527-620613
Adres Kindcentrum : Scheer 1 – 8303 KN Emmeloord

Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 18 2018/2019 vrijdag 14 juni 2019
17 juni
20 juni
24-26 juni
24 juni
24 juni
28 juni

Schoolreisje / kleuterfeest
MR vergadering
Schoolkamp gr. 8
Start 10-minuten gesprekken (facultatief)
Klankbordbijeenkomst
Nieuwsbrief 19

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 25: 17 t/m 21 juni 2019
De Baälspriesters, 1 Koningen 18:20-29
Elia bidt om vuur, 1 Koningen 18:30-40
De regen komt, 1 Koningen 18:41-46
Week 26: 24 t/m 28 juni 2019
Elia kan niet meer, 1 Koningen 19:1-8
Op de Horeb, 1 Koningen 19:9-18
De roeping van Elisa, 1 Koningen 19:19-21
Voorwoord
Vorige week donderdagavond mochten we met ouders en kinderen het Pinksterfeest vieren in de
Fontein. Met elkaar hebben we een fijne bijeenkomst gehad waarin veel werd gezongen en de
kinderen een groot aandeel hadden in de viering. Fijn dat we met zovelen waren.
In verschillende gezinnen van onze school is sprake van ernstig zieke ouders. We denken aan hen en
leven mee voor zover mogelijk. Verderop in deze nieuwsbrief deelt de fam. Heeren een bericht met
de ouders. Het doet hen goed dat er wordt meegeleefd. We nemen de fam. Heeren, maar ook andere
gezinnen waarvan we het weten, op in onze gebeden en wensen hen veel kracht, sterkte in de
komende (onzekere) tijd.
Processierupsbestrijding
Afgelopen week is de melding uitgezet naar de gemeente. Vanmorgen aan het eind van de ochtend is
de ‘opruimploeg’ langs geweest met de stofzuiger om alle rupsen weg te halen.
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Avondvierdaagse.
Afgelopen week hebben we met de kinderen de Avondvierdaagse gelopen die vanavond al weer wordt
afgesloten waarbij alle kinderen een medaille in ontvangst mogen nemen. De avondvierdaagse zal
worden geëvalueerd met de AC en verbeterpunten zullen worden meegenomen naar volgend jaar.
Ik wil dan ook alle meelopende ouders hartelijk bedanken voor hun inzet en hun tijd. Daarnaast ook
de organisatie hiervan door de AC: Ook bedankt voor jullie inzet, zeker bij een grote school als de
Lichtboei komt hier nogal wat bij kijken om alles in goede banen te leiden! Nogmaals: Bedankt!
Schoolreisinformatie:
Volgende week staan de schoolreisjes in de planning. We hopen op mooi weer en dat de kinderen een
fijne dag mogen beleven. Informatie over de schoolreizen vindt u in de app van social schools bij de
verschillende groepen. De leerlingen van de groepen 4/5, 5, 6, 6/7 en 7 moeten maandag om 8.20 uur
in de klas zijn om de dag te beginnen. Zij vertrekken om 8.30 uur van school.
Schoolkamp groepen 8
De voorbereidingen van het schoolkamp zijn in volle gang. Via social schools wordt u geïnformeerd en
worden updates doorgegeven.
10-Minutengesprekken
In de afgelopen weken zijn de 10-minutengesprekken opengesteld voor ouders, waarbij ouders
kunnen intekenen als ze een gesprek wensen met een leerkracht. Indien een leerkracht het wenselijk
vindt om ouders te spreken, nemen ze zelf contact met u op voor het maken van een afspraak.
Formatie / groepenindeling en bemensing van de groepen
Op dit moment zijn we in de afronding wat betreft de bemensing voor de nieuwe groepen voor volgend
schooljaar. Door vertrek van leerkrachten en komst van nieuwe leerkrachten kan dit soms per week
veranderen waardoor opnieuw de situatie moet worden bekeken. Toch moet op enig moment ook
duidelijk zijn welke juf of meester voor welke klas komt te staan. Hiervoor wordt een zorgvuldige
procedure gevolgd. Op vrijdag 28 juni worden de indelingen van de leerlingen bekend gemaakt en
welke leerkrachten voor de betreffende groepen staan.
Bericht van de fam. Heeren:
Na een periode waarin we leefden tussen hoop (dat de chemokuur aan zou slaan) en vrees (dat de
tumor toch door zou groeien) hoorden we vorige week bij de uitslag van de mri dat onze vrees
werkelijkheid werd.
Ook deze behandeling slaat niet aan, wat betekent dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn.
Die boodschap ‘we kunnen niks meer voor u doen’ hakt er ondanks dat we wisten dat dit moment
een keer zou komen behoorlijk in.
En zo ook de achteruitgang die we voelen en die steeds zichtbaarder is.
We proberen in de tijd die we samen nog hebben onze ‘gouden’ momenten te pakken en voor en
met onze meiden nog mooie herinneringen te maken.
Familie Heeren
Aanvullende informatie vanuit de directie op bovengenoemd bericht van de fam. Heeren:
De familie Heeren heeft van de gemeente een invalideparkeerplaats voor hun auto toegewezen
gekregen met een parkeerbord erboven voorzien van het kenteken. Op dit moment lopen ze er
dagelijks tegenaan dat automobilisten hun auto parkeren ACHTER de auto van de fam. Heeren, zodat
ze niet weg kunnen, als ze weg willen of moeten. Het gaat in veel gevallen waarschijnlijk om auto’s
van ouders van onze school die hun kind(eren) komen halen of brengen. De familie zou het zeer
waarderen dat iedereen die bij de school of in de schoolomgeving moet zijn, zijn of haar auto
parkeert op een plaats die daarvoor is bestemd, kortom: in de vakken of langs de weg in een straat.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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Verjaardagen juni
2

Daniëlla

8 RH

2

Rebecca

8 RH

6

Dianne

1-2 YS

7

Zhi-En

7 AS

8

Tim

1-2 RJ

11

Vinn

3 AB

13

Marleen

7 AS

13

Senn

8 RH

14

Jens

3 AB

16

Ryan

7 AS

18

Maurice

8 RH

22

Jiahao

5 LW

3

Xavi

5 LW

24

Lisa

2-3 MA

24

Hanna

4 GM

24

Jasper

4 GM

24

Rowy

6-7 ST

28

Olivier)

3 AB

28

Ralph

8 RH

Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!
Nieuws van de Ukkenburcht
Er is deze ronde geen bijdrage van de Ukkenburcht.
Nieuws van de Boemerang
Er is geen bijdrage van de Boemerang.
Met vriendelijke groet,
De meesters en juffen van De Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum.
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