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Agenda:
20 t/m 28 oktober
30 en 31 oktober
9 november
9 november

Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Schoolontbijt
Nieuwsbrief 5

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 44: 29 oktober t/m 2 november 2018
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29
Week 45: 5 t/m 9 november 2018
Jozua, de opvolger van Mozes, Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9
Voorwoord
De KerkSchoolGezinsdienst in de NJK.
Het was een fijne dienst met het thema Vriendschap
Blij waren we met zoveel ouders en kinderen die we in deze viering mochten verwelkomen.
De Kinderboekenweek is afgesloten.
Na de herfstvakantie zal de voorleeskampioen van de school bekend worden gemaakt.
Informatie school enquête
Binnenkort zal er een school enquete worden uitgevoerd.
Sommige ouders vullen twee vragenlijsten in: de eerste is de school enquête die door ouders
(uit klankbordgroep en MR) en leerkrachten wordt ingevuld tussen 31 oktober en 16
november 2018. De tweede vragenlijst is de specifieke ouder enquête die door alle ouders
wordt ingevuld voor het oudste kind. Deze vragenlijst volgt over enkele weken.
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School-enquête
De scholen van SCPO-Noordoostpolder voeren van 31 oktober tot 16 november een
onderzoek uit om op een eenvoudige en snelle manier in beeld te krijgen of de voorwaarden
voor het geven van kwalitatief goed onderwijs binnen de school aanwezig zijn.
Goed onderwijs wordt ingekleurd door de kwaliteit van personeel, de invulling van het
leiderschap, de samenwerking met ouders en omgeving en de wijze waarop de school werkt
aan onderwijskwaliteit en vernieuwing. Alle leerkrachten, de schoolleider en een aantal
ouders (uit bijvoorbeeld MR/schooladviescommissie e.d.) worden uitgenodigd om hun
mening hierover te geven. Vervolgens worden de uitkomsten samen besproken.
Het rapport, in combinatie met het gesprek, geeft een beeld of wij vinden dat de
voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs zijn ingevuld en in welke mate. Dit geeft ons
weer informatie die wij kunnen gebruiken bij het schrijven van ons nieuwe schoolplan. Het
schoolplan is een kwaliteitsdocument waarmee een school voor zichzelf en anderen
aangeeft waar zij staat en wat de school in een periode van vier jaar op verschillende
beleidsterreinen wil bereiken (onderwijskundig, m.b.t. personeelsbeleid en de bewaking en
verbetering van de kwaliteit).
De applicatie Mijnonderzoekcentrum biedt naast de School-enquête ook mogelijkheden
voor afname van een Ouder-enquête en een Leerling-enquête. Wij zullen deze enquêtes in
de periode van 21 november tot 12 december afnemen. De uitslagen worden dan naast
elkaar gelegd en besproken.
Nieuwe leerlingen:
Maud Engwerda, Elin de Ruig, Renske van de Berg en Sofia van Dort zijn 4 jaar geworden.
Hartelijk welkom op De Lichtboei. We hopen dat jullie je snel thuis voelen op De Lichtboei en
dat je een fijne tijd bij ons mag hebben met vriendjes en vriendinnetjes.

Verjaardagen
22
Fenna
24
Jens
24
Levy
25
Elin
28
Sara
28
Timo
29
Isa
1
Jesper
1
Sam
5
Esmee
5
Senna
6
Leon

8 RH
1-2 MA
4 GM
6 SD
2-3 MA
5 LW
1-2 YS
7 AS
8 JR
6-7 ST
6 SD
1-2 YS
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7
7
8
8
9

Lotte
Tamara
Eva ter
Maud
Florian

7 AS
6-7 ST
4-5 J
5 LW
1-2 MA

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

Nieuws van de Ukkenburcht
Ons thema muziek zit er al weer bijna op. Wat hebben we veel leuke dingen gedaan en
natuurlijk muziek gemaakt. Het blijkt dat we veel
muzikale talenten hebben op de peuterstartgroep!
Muziek is een geweldige manier om te communiceren en
het maakt je ook nog eens heel vrolijk. We hebben als
afsluiting van ons thema de ouders getrakteerd op een
mini concertje, gegeven door onze enthousiaste en
muzikale peuters.

Welkom
We mogen weer 3 kinderen verwelkomen: Joas, Daniël en Fayenne. Heel veel speel plezier
gewenst op de Ukkenburcht

Peuterpraat
Juf: is het nu dag of nacht?
Peuter: het is dacht!
Peuter: juf, deze mandarijn is een beetje pittig.
Juf: hoezo?
Peuter: er zitten zoveel pitjes in!

Vakantie
Het is herfstvakantie inweek 43, we hopen jullie weer te
zien op maandag 29 oktober.
Een hele fijne vakantie gewenst.
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Nieuws van de Boemerang
Beestenboel
Bij BSO de Boemerang werken we op dit moment met het thema Beestenboel.
Vooral dierendag stond natuurlijk in het teken van dit thema.
Alle kinderen van de 4+ groep werden prachtig geschminkt, zij mochten zelf kiezen welk dier
ze die dag wilden zijn. De kinderen van de 8+ groep maakten van klei een dier. Het was met
recht een beestenboel op de Boemerang!

We maakten een hotel voor wormen zodat zij een nachtje bij ons konden logeren.
Eerst vingen we een aantal wormen, daarna gingen we op zoek naar eten en deden het
samen in een bakje. Een super logeeradresje!

Sport en spel
Bewegen vinden we belangrijk bij SKN en daarom doen we dat ook veel bij de Boemerang.
Bij goed weer lekker buiten en als het wat minder mooi weer is gaan we sporten in het
speellokaal.

Met vriendelijke groet,
De meesters en juffen van de Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum wensen u
een fijne herfstvakantie toe.
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