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Agenda:
Woensdag 10 oktober 2018
Zaterdag 13 oktober 2018
Zondag 14 oktober 2018

Studiedag SCPO: Alle kinderen zijn vrij!!
Scholencross op Atletiekbaan Deelnemers 14.00
aanwezig
Kerk-School-Gezinsdienst in Nieuw Jeruzalem Kerk
te Emmeloord. Aanvang: 9.30 uur

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week van 8 t/m 12 oktober
Pas op! Breekbaar
Exodus 19, Exodus 20:1-17 en Exodus 31:18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg
naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er
zuinig op zijn!
Week van 15 t/m 19 oktober
Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben
gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen
tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van
leven.
Voorwoord:
Woensdag 3 oktober hebben we de Kinderboekenweek met als thema ‘Vriendschap’ geopend met alle
kinderen van De Lichtboei. Het was een feestelijk gebeuren, waarbij een aantal kinderen uit de
bovenbouw hun bijdrage geleverd. Zo hadden de ambassadeurs een vriendenboekje samengesteld,
waarin ze iets over zichzelf hebben verteld en zijn ze geïnterviewd over wat vriendschap voor hen
betekent. Dat het belangrijk is om goede vrienden te hebben waarmee je lief en leed kunt delen,
gezellige dingen mee kunt doen of gewoon lekker ‘chillen’. Groep 7 en 8 hadden speciaal voor de
Kinderboekenweek een dansje ingestudeerd die ze tijdens de opening hebben opgevoerd. Komende
weken tot aan de herfstvakantie zijn er allerlei activiteiten rond de Kinderboekenweek en wordt er
veel gelezen uit de nieuwe boeken die we speciaal hebben aangeschaft voor onze schoolbibliotheek.
Voor de kinderen van de onderbouwgroepen is een kleurwedstrijd uitgeschreven. De winnaar wordt
per groep bekend gemaakt door de eigen juf en krijgt een klein prijsje. De bovenbouwgroepen moeten
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een puzzel oplossen waarbij ‘tweelingen’ moeten worden gezocht; vindt er een voorleeswedstrijd
plaats per groep, waarbij ook groepswinnaars bekend gemaakt worden voor de herfstvakantie. De
week na de herfstvakantie vindt de verkiezing plaats van de voorleeskampioen van de school. Deze
leerling zal dan onze school vertegenwoordigen voor de nationale voorleesdagen.
Leest u ook verder de berichtjes in Social Schools van de groepen waarin uw kind(eren) zit(ten).
Vorige week heeft de school met een aantal groepen meegedaan aan de week van de pauzehap. Een
gezond en verantwoord initiatief dat we toejuichen. Kinderen komen in aanraking met fruit wat ze
normaliter niet vaak eten en ontdekken dat het dan ook beste lekker is. Mooi om te zien is dat door
de verschillende groepen de pauzehap ook door de kinderen zelf wordt klaargemaakt. Door
omstandigheden hebben dit schooljaar niet alle groepen deelgenomen aan dit project. Volgend jaar
hopen we de pauzehap door de hele school te hebben gerealiseerd.
WO-LOS
Voor de vakken wereldoriëntatie zijn de bovenbouwgroepen druk bezig om in groepjes van drie het
thema uit te werken en vanuit onderzoeksvragen van en met elkaar te leren. De resultaten zijn zeer
de moeite waard om eens te komen bekijken. Bent u toevallig in de buurt, schroom niet om eens
binnen te lopen en de resultaten te bewonderen! Mooie ontwikkeling door betrokken leerlingen.
In de bovenbouwgroepen 7 en 8 zijn de afgelopen weken de zogenaamde startgesprekken gevoerd
met ouders, kinderen en leerkrachten. De ervaringen zijn positief en er is sprake van fijne gesprekken
en een goede dialoog. We zijn ook benieuwd naar uw ervaringen en ervaren een grote(re)
betrokkenheid.
Kerk-School-Gezinsdienst op zondag 14 oktober 2018 in Nieuw Jeruzalem Kerk in Emmeloord
Afgelopen woensdag startte de Kinderboekenweek met het thema: “Vriendschap”
Aansluitend hieraan is het thema voor de speciale KSG-kerkdienst “Vrienden, door dik en dun”.
De Bijbelverhalen gaan over de vriendschap tussen David en Jonathan; er worden liedjes geleerd en
werkstukken gemaakt.
Onder leiding van Ds. Hedy Cappon wordt de dienst in de week voorafgaande aan de viering samen
met leerkrachten en leerlingen voorbereid en hebben de leerlingen een actieve rol en bijdrage in deze
dienst. Er is een kinderkoor samengesteld uit leerlingen van De Lichtboei, waardoor de dienst een extra
bijzonder karakter krijgt. De kinderen die zich voor dit koor hebben opgegeven, zullen o.l.v. juf
Annemieke komende week nog flink studeren, zodat het zondag een feest zal zijn om naar ze te kijken
en te luisteren.
De gezinsdienst begint om 9.30 uur. U komt toch óók? We hopen velen van u te mogen ontmoeten en
begroeten. Overige berichtgeving over de KSG-dienst: Zie berichtgeving in de app.
Vanuit het team:
Onze aandacht gaat uit naar de zieke collega’s, juf Daniëlle en juf Yolanda. We denken aan hen en
houden contact met ze. Juf Daniëlle is op arbeid therapeutische basis op verschillende dagdelen aan
het werk op school (woensdag- en vrijdagochtend). We hopen op verder herstel. Door middel van
berichtgeving in Social Schools wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen groep
6 SD. Voor groep 6 SD zijn we nog bezig met het zoeken naar een structurele oplossing van de gymuren
voor zolang juf Daniëlle nog niet volledig is teruggekeerd. Momenteel worden de gymlessen gegeven
door juf Suzanne, waarvoor dank.
Even voorstellen:
Mijn naam is Sandra de Boer-van Benthem en ik ben 23 jaar.
Voor de zomervakantie heb ik twee studies afgerond: de Pabo en Pedagogische Wetenschappen. Vorig
jaar heb ik op de Lichtboei mijn LIO-stage mogen lopen. Nu ben ik juf in groep 6SD. Ik hou erg veel van
zingen en zit ook op een Gospelkoor. Daarnaast ga ik regelmatig naar de sportschool en verzorg ik met
liefde onze twee kittens. 31 augustus ben ik getrouwd en woon ik nu samen met mijn man in
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Tollebeek. Ik heb er erg veel zin in om op deze school, in dit team, met de leerlingen aan de slag te
mogen!

Mijn naam is Lysanne de Zoete en ik ben 22 jaar. Wellicht heeft u al iets gehoord, maar komend half
jaar mag ik mijn LIO-stage in groep 6/7 ST lopen. Een LIO-stage is de eindstage waarmee ik het
praktijkgedeelte van mijn opleiding afrond. Mijn stage is van maandag tot en met woensdag en op dit
moment neem ik alle lessen over, met uitzondering van gym. Suzanne Klompmaker is mijn begeleidster
en houdt alles in de gaten. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die altijd aan mij of Suzanne stellen!
Mijn naam is Marjolein de Bruijn, ik ben 26 jaar oud en woon samen met mijn man en zoontje in Ens.
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsassistent op de Lichtboei in de groepen 4, 5 en 6. Ik
vind het erg leuk om te lezen, te hardlopen en te bakken. Ik heb ontzettend veel zin in dit schooljaar
en wie weet tot ziens!

Ik ben Ester Euverman, Ik ben 37 jaar en alweer 14 jaar getrouwd met Pieter.
Samen hebben wij 4 kinderen mogen krijgen, 3 jongens van 12, 10 en 7 jaar
en een meisje van 5 jaar. Onze oudste zit in de brugklas op het Greijdanus college
in Zwolle. De andere 3 zitten op basisschool “de Planthof” in Emmeloord
Mijn hobby’s zijn creatief bezig zijn en genieten van de natuur. Buiten lopen of fietsen,
naar het bos of uitwaaien op de dijk. Ik hou van hardlopen maar helaas is dat de laatste
tijd er niet echt van gekomen. Verder ben ik druk met de kinderen en het huis en ben
ik actief in de sportcommissie van de Planthof en doe ik ook nog iets in de kerk.
Ik ben sinds 3 september elke ochtend op school te vinden als onderwijs assistent. Ik ben bevoorrecht
om met jullie kinderen te mogen werken. Elke ochtend word ik met liefde en een glimlachen begroet
en dat geeft een heerlijke start van de dag.
Ik ben actief
in alle groepen van de onderbouw ( groepen 1, 2, 3 ) en bij groep 4 van juf Gré. Het is nog wel lastig
om alle namen te kennen maar ik doe mijn best ;) . De veelzijdigheid van mijn werk en het
enthousiasme van jullie kinderen geven mij een super gevoel. Echt een top baan.
Tot ziens  Ester Euverman.
(Nog vragen? Spreek me gerust aan)

Nieuwe leerling:
Danisha ter Wijlen is 4 jaar geworden en hangt hier haar blaadje aan de muur.
Hartelijk welkom op De Lichtboei. We hopen dat je je snel thuis voelt op De Lichtboei en dat je een
fijne tijd bij ons mag hebben met vriendjes en vriendinnetjes.
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Verjaardagen
1
3
4
7
8
8
11
12
12
13
13
15
17
19
19
20

Aurora
Twan
Jurre
Daan
Micha
Aran
Jasmijn
Elize
Zhi Xin
Lieroy
Luana
Emiel
Liam
Jaevin
Fabian
Bob

3 AB
7 AS
7 AS
6-7 ST
8 JR
6-7 ST
6-7 ST
4-5 J
4-5 J
7 AS
1-2 MA
5 LW
8 RH
1-2 YS
4-5 J
3 AB

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

Osteopathie bij kinderen met leer- en gedragsproblemen.
Als we het over leer- en gedragsproblemen hebben, denken de meeste mensen niet gelijk aan
lichamelijke spanningen/blokkades. Meestal denken we andersom, de spanningen komen door de
gedragsproblemen. Maar hoe functioneert u op uw werk, als u b.v. last heeft van uw darmen en het
gevoel heeft dat u diarree heeft. Levert u dan even goed werk af als dat u zich kiplekker voelt? Of als
u een paar nachten slecht geslapen heeft, hoe staat het dan met uw concentratie?
Bij kinderen hebben lichamelijke spanningen ook invloed op hun functioneren. Indien deze spanning
blijvend is, zien we vaak dat het gedrag niet te ‘doorbreken’ is. Er ontstaat ongeremd gedrag, zowel
voor wat betreft ‘over’-activiteit (b.v. ADHD) als bij ‘onder’-activiteit (b.v. concentratieproblemen).
Hoe werkt dit nu en wat kan de osteopathie daarmee.
Om de activiteit van de hersenen te verhogen, moet de doorbloeding in de hersenen toenemen. De
doorbloeding van de hersenen wordt geregeld door de slagaderen, deze zorgen voor de aanvoer van
zuurstof en 'voedingsstoffen'. De slagaderen worden bezenuwd door het onwillekeurige zenuwstelsel.
Het deel van het onwillekeurig zenuwstelsel wat de doorbloeding in de hersenen reguleert, komt vanaf
de borstwervelkolom. Dit kunnen we b.v. zien bij het ’s morgens uitrekken, als we wakker worden. Bij
het uitrekken prikkelen we de het stukje borstwervelkolom tussen de schouderbladen, dus een deel
van het onwillekeurige zenuwstelsel, waardoor de doorbloeding in de hersenen toeneemt en worden
we wakker.
De osteopaat gaat opzoek naar spanningen/blokkades die bovengenoemd proces verstoren, waardoor
er over of onder stimulering ontstaat van de doorbloeding van de hersenen. Door het wegnemen van
deze spanningen/blokkades, komt het kind in een betere balans, waardoor de doorbloeding in de
hersenen beter gereguleerd wordt.
Op donderdagavond 11 oktober houdt Hans Netten een lezing over ‘Osteopathie bij kinderen met leeren gedragsproblemen’. De lezing is in Gezondheidscentrum De Wilg aan de Wilgenlaan 12 te
Emmeloord. Aanvang 20.00 uur.
Voor meer info kunt u bellen met 0527-231161 (vragen naar Janet) of mailen met info@osteomaat.nl

4

Nieuws van de Ukkenburcht
Ons lokaal zit vol muziek! Nijntje speelt op haar fluit maar samen met de
peuters klinkt het nog veel mooier. We hebben een geweldige
muziekhoek met echte instrumenten, hier kunnen we oefenen voor ons
Ukkenburcht-orkest. Wie weet houden we nog een voorstelling aan het
eind van het thema muziek

Afscheid
Renske is 4 geworden en mag naar de basisschool. We wensen je heel
veel plezier en gaan je vast nog vaak zien.

Welkom
We mogen 3 kinderen verwelkomen: Matthesja, Samrawith, Anna.
Fijn dat jullie bij ons komen spelen!

Nieuws van de Boemerang
Na een spetterende zomervakantie met veel waterpret vanwege het warme weer, zijn we bij de
Boemerang weer begonnen aan een nieuw schooljaar.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we nu onderverdeeld in twee groepen. De kinderen van 4+
spelen in het gebouw van de onderbouw en de kinderen van 8+ mogen chillen in het gebouw van de
bovenbouw.
Donderdag 20 september was het de dag van de pedagogisch medewerker. De oudercommissie liet
deze dag niet ongemerkt voorbijgaan en zorgde voor een lekkere, gezonde verrassing.
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De kinderen mochten deze week zelf lekkere smoothies maken van allerlei ingrediënten die zij van
hun ouders hadden meegekregen. Bedankt ouders voor deze lekkernij!

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