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Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 39: 24 t/m 28 september 2018
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26
Week 40: 1 t/m 5 oktober 2018
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18
Voorwoord:
Volgende week gaan we de week van de informatieavonden in. U bent hierover via Social Schools al
geïnformeerd. Alle groepen hebben op verschillende avonden hun klas open gesteld voor het
verstrekken van informatie of nader kennis te maken met elkaar. U bent van harte uitgenodigd om de
verschillende avonden te bezoeken. U kunt zich hiervoor aanmelden via Social Schools (de app) bij de
groep waarin uw zoon/dochter zit. We hopen op een grote opkomst en betrokkenheid. De ouders van
de groepen 7 en 8 hebben vandaag ook een formulier en begeleidend schrijven ontvangen waarin we
u hebben geïnformeerd over de te voeren ‘Startgesprekken’ waarbij u, samen met uw zoon / dochter
het gesprek met de leerkracht(en) voert over uw wensen en verwachtingen en die van uw
zoon/dochter m.b.t. de ontwikkeling (wat wil ik dit jaar leren, wat heb ik nodig etc .) van uw kind. We
willen u dan ook van harte willen uitnodigen dit gesprek met uw kind voor te bereiden, waardoor er
een driegesprek ontstaat tussen ouders-kind-leerkracht. Vorig schooljaar is hier al eens mee
geëxperimenteerd. Dit schooljaar willen we dit verder uitbouwen om zo de ouderbetrokkenheid te
verhogen en te vergroten. We zijn dan ook benieuwd naar uw reacties. U kunt zich voor deze
gesprekken via Social Schools aanmelden. Komt allen!
Teambijeenkomst woensdag 19 september 2018
Afgelopen woensdagmiddag is het team bijeen geweest om te praten over onderwijskundige zaken
die dit schooljaar aan de orde komen. We hebben gesproken over de LOG’s, de leerontwikkelgroepen
op de verschillende thema’s: Ouderbetrokkenheid, ICT, Leerpleinen, 21 eeuwse vaardigheden. Deze
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zogenaamde LOG’s zullen per thema een jaarplan maken waarin ze plannen beschrijven hoe het
onderwijs er in de nabije toekomst uit komt te zien. Dit alles vanuit ons motto ‘Basis van je toekomst’.
Nieuwe ‘laptops’ in de school
De eerste week na de zomervakantie werden 72 laptops afgeleverd op school. Deze devices willen we
inzetten in ons onderwijs door de hele school om de kinderen de aangeboden leerstof digitaal te laten
verwerken en in te zetten bij wereldoriëntatie. Ze zullen een plek krijgen op de leerpleinen en worden
ook ingezet bij WO-LOS in de groepen 4 t/m 8. Voorts zullen er ook nog ongeveer 25 i-Pads worden
aangeschaft die worden ingezet in de onderbouwgroepen.
Vanuit het team:
Afgelopen week hebben enkele groepen meerdere leerkrachten voor de klas gehad in verband met
ziekte van de leerkracht. Gelukkig waren ook deze keer de duo-leerkrachten bereid om zieke collega’s
te vervangen, waarvoor dank. Daarnaast zijn ook collega’s vanuit de invalpool bereid geweest om
andere collega’s te vervangen, met name in groep 6 SD. Over de vervanging in groep 6 SD is niet met
de ouders gecommuniceerd, waarvoor mijn excuses. Bij voorkomende vervangingen zal ik de ouders
van de betreffende groep via Social Schools tijdig op de hoogte stellen, zodat ze, indien wenselijk, hun
kinderen kunnen voorbereiden op de komst van een invalleerkracht. We wensen juf Sandra de Boer
beterschap en hopen dat ze binnenkort haar taak weer op zich kan nemen.
Kinderboekenweek:
Kinderboekenweek 2018: Thema: Vriendschap; kom erbij!
Net als elk jaar organiseert FlevoMeer Bibliotheek een Kinderboekenweekfeest. Het
Kinderboekenweekfeest is op woensdagmiddag 3 oktober 2018 van 13.30 uur tot 16.00 uur. In alle
bibliotheken van FlevoMeer Bibliotheek is dan heel veel te doen rondom vriendschap. Vriendschap is
een breed thema dat bijzonder aanspreekt. Want samen met een vriend mooie dingen maken en doen
in FlevoMeer Bibliotheek is heel bijzonder.
Startmiddag
Vanaf half 2 begint de feestelijke Startmiddag. Kom er bij!
Kinderen maken van alles mee, leren veel en maken plezier in de bibliotheek met Codewoord; een quiz
voor nieuwsgierige kinderen of Elfjes (gedichtjes) maken voor poëtische kinderen. Amnesty
International legt uit wat kinderrechten zijn en hoe we jongeren over de hele wereld een hart onder
de riem kunnen steken door het sturen van kaarten en berichtjes via sociale media. Er liggen GRTZ!
Kaarten klaar om te schrijven en te versturen en via Twitter sturen we berichten de wereld in.
Paspoorten met opdrachten en uitleg zijn ook aanwezig. Unicef zorgt dat kinderen in de hele wereld
een goede kindertijd kunnen hebben en laat tijdens de startmiddag zien dat elk kind er bij hoort.
Kinderen die aan alle activiteiten hebben meegedaan ontvangen een cadeautje van de bibliotheek.
Het volledige programma per bibliotheek staat op flevomeerbibliotheek.nl/kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek staan kinderboeken over vriendschap centraal. De Kinderboekenweek loopt
van woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018. Over de invulling van de
kinderboekenweek op schoolniveau wordt u z.s.m. geïnformeerd. Op dit moment zijn we bezig met de
voorbereidingen.
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Spaardoel komende maanden
Hoi allemaal,
Mijn naam is Joanne. Ik ben Nederlands, maar sinds 2,5 jaar woon ik in Senegal. Ik ben hier juf
op een basisschool. Onze school is een beetje anders dan andere scholen. We hebben namelijk
alleen maar meisjes op onze school. Hun ouders zijn erg arm. Ze bedelen bijvoorbeeld of ze
verkopen kleine zakjes met pinda's, maar daar verdienen ze niet genoeg geld mee om een heel
gezin van te onderhouden en al helemaal niet om de kinderen van naar school te sturen. Als
de kinderen niet naar school kunnen, belanden ze zelf ook in deze armoede, en dat willen we
natuurlijk niet. Daarom bieden wij hen door scholing te geven een hoop voor de toekomst.
Op school krijgen deze meiden iedere dag een bijbelverhaal te horen, bidden we met ze en
leren hen liederen over God. Ons gebed is dat zij God leren kennen en zo ook een eeuwige hoop
voor de toekomst hebben.
Op dit moment hebben we school in een veel te klein gebouw. Het grootste klaslokaal is 4
meter lang en 4 meter breed. In dit lokaal hebben we 15 kinderen. Gelukkig zijn we een groter
gebouw aan het bouwen. We vinden het super gaaf dat jullie geld gaan sparen om deuren mee
te betalen!!! Op deze manier helpen jullie mee dat deze meiden naar school kunnen!
Goede Doelen Bonnen
Verschillende gezinnen gebruiken de 'Goede Doelen Bonnen' al. 'Handig' is de feedback die we veel
horen. Voor wie de informatie gemist heeft, hierbij nogmaals:
- U kunt de bonnen op elk moment in het jaar kopen, door een envelop bij de groepsleerkracht in te
leveren met daarin het benodigde bedrag. Op de envelop vermeldt u het volgende: ‘Goede Doelen
Bonnen’ + Naam van uw kind + het gewenste aantal bonnen. U ontvangt de bonnen zo spoedig
mogelijk via uw kind.
- Elke bon heeft de waarde van €0,50. Op 1 blad staan 42 bonnen: voldoende om een schooljaar lang
iedere week eentje mee te geven. Eén volledig blad heeft de waarde van €21,-. Maar omdat het voor
de Goede Doelen Commissie voordelen heeft dat de betaling vooraf al in ons bezit is, ontvangt u een
volledig blad voor €20,-. U kunt ook kiezen voor een half blad met 21 bonnen voor € 10,- De bonnen zijn niet schooljaar gebonden, ze kunnen uiteraard ook in een nieuw schooljaar nog
ingeleverd worden.
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- Aan het einde van een spaarperiode kijken we voor welke waarde aan collectebonnen er is
ingeleverd. Deze wisselen we in voor contanten uit het eerder ontvangen bedrag.
Ons Goede Doel van september t/m december 2018
Thamar en haar man zijn afgelopen dinsdag de klassen rondgegaan om wat te vertellen over hun
project van het WEC in Senegal en de school, die deuren nodig heeft. Bij elke hoofdingang staat een
deur met daarop de puzzelstukjes, die een waarde van 5 euro vertegenwoordigen. Eenentwintig
puzzelstukjes vormen samen één complete deur. Zo sparen we met z’n allen voor zoveel mogelijk
complete deuren. Per stuk kosten ze € 110,00 . Zie ook de informatie die Thamar ons gaf voor deze
Nieuwsbrief.
Hartelijk dank voor elk puzzelstukje dat wordt bijgedragen!
Namens de Goede Doelen Commissie
Suzanne Klompmaker, Regina Buitenhuis, Bernadet van der Louw, Leonie van den Berg
P.S. We zoeken iemand die Regina kan/wil vervangen! Wie meldt zich?
Verkeerssituatie rond het schoolplein:
We zijn alweer twee weken naar school. Bij het aangaan en uitgaan van de school is het spitsuur. Dat
betekent ook dat met name op het fietspad goed moet worden opgelet. We willen de ouders daarom
ook vriendelijk verzoeken om op het voetpad naast het fietspad hun fietsen neer te zetten bij het
ophalen/brengen van de kinderen, zodat het fietspad vrij blijft en overige verkeersdeelnemers goed
kunnen passeren of door kunnen fietsen. Alvast dank voor uw medewerking. Voorts ook even de
aandacht voor het goed ‘parkeren’ van de fietsen van de kinderen in de daarvoor bestemde
fietsenrekken. Het is niet de bedoeling dat fietsen aan het hek d.m.v. een kettingslot worden
vastgemaakt omdat de fiets niet over een standaard beschikt. Graag ook even hiervoor de aandacht.
Rapporten meegeven:
Wilt u het rapport van uw zoon/dochter meegeven naar school. We hebben ze nog niet allemaal
terug ontvangen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Op de volgende bladzijde: bijdrage Ukkenburcht
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Nieuws van de Ukkenburcht

Na een zonnige zomervakantie zijn we weer van start gegaan op de Ukkenburcht.
De peuters vinden het fijn om weer met hun vriendjes en vriendinnetjes te kunnen spelen.

Komen en gaan
We hebben afscheid genomen van Danisha, ze is 4 jaar geworden en gaat naar groep 1.
Heel veel plezier op de basisschool Danisha, we komen je vast nog wel eens tegen in school.
Wij heten de volgende kinderen van harte welkom op onze peuterstartgroep:
Auke-Jan, Linde, Ralf, Julian, Jordy, Liselot, Roan, Noah, Nick, Ella, Osato, Sarah-Linn, Jonathan,
Logan, Levi, Joas, Daniel en Anna van Geemen.
Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons.

We verwelkomen ook twee nieuwe juffen;
Elske Zwanenburg en Simone Zwemer.

Nieuw thema
Ons nieuwe thema heet "Ik speel een instrument".
Aan de hand van het prentenboek "Een fluit voor Nijntje"
van Dick Bruna zullen we de komende weken, tot aan de
herfstvakantie, aan de slag gaan met heel veel muziek.

Met vriendelijke groet,
Namens de meesters en juffen van de Lichtboei,
Harm Kloosterman (dir.)
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