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Agenda:
10 november
12 november
19 november
21 november
23 november

Scholencross
Schoonmaakavond 1
Start 10-minutengesprekken
Teambijeenkomst ICT en LOG’s + WO-LOS
Nieuwsbrief 6

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
week 46-48: verhalen over Simson
Week 46: 12 t/m 16 november 2018
Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8
De engel komt terug, Rechters 13:9-23
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4
Week 47: 19 t/m 23 november 2018
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20
Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5

Voorwoord
Na de herfstvakantie zijn we weer volop gestart. De pauzehap is geweest. Het volgende project staat
voor de deur ‘Schoolfruit’. Verderop in de nieuwsbrief wordt u hierover verder geïnformeerd.
Groep 6 van juf Trijnie is op excursie geweest in het kader van WO-LOS.
Er is een ‘robot’ op bezoek op school. Hierover zal in de volgende nieuwsbrief meer worden verteld.
Ook is na de zomervakantie een start gemaakt met de invoering van de windows devices (tablets) die
ingezet worden in de bovenbouwgroepen. Leerlingen gebruiken deze digitale middelen om de
leerstof te verwerken, voor presentatiedoeleinden en op de leerpleinen.
Lief en leed
We leven mee met verschillende gezinnen waar zorg is rond (ernstige) ziekte van hun kind of één van
de ouders. Specifiek noemen we de familie van Kalsbeek en hun zoon Thomas. In gedachten zijn we
verbonden en wensen we het gezin veel sterkte en kracht en Gods liefde in deze moeilijke tijd.
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Personeel
We hopen de vervanging tijdens ziekte van personeel zoveel mogelijk intern op te lossen met eigen
personeel. Soms maken we gebruik van invalleerkrachten uit de invalpool. We zijn blij dat veel collega’s
deze extra taak zo nu en dan op zich willen nemen om zo de bemensing in de groepen weer voor elkaar
te krijgen. U wordt via Social Schools zo snel mogelijk op de hoogte gehouden als er sprake is van
ziekteverzuim onder het personeel en welke oplossing wordt geboden (m.b.t. de vervanging). We
hopen in deze op uw begrip. Het kan in de toekomst voorkomen dat ook De Lichtboei kinderen naar
huis moet sturen als er geen vervanging is.
Informatie over Ouder enquête en leerling enquête
Onze school is bezig met het afnemen van een School-enquête. De uitkomst van deze enquête wordt
besproken met de deelnemers (alle leerkrachten, de schoolleider en een aantal ouders uit bijvoorbeeld
MR / schooladvies-commissie e.d.). Er wordt in beeld gebracht in welke mate wij zelf vinden dat de
voorwaarden voor het geven van kwalitatief goed onderwijs binnen de school aanwezig zijn.
Nu zijn wij heel benieuwd hoe ú er tegenaan kijkt. Daarom vragen wij ouders om hun mening te geven
over de school, het onderwijs en het team. Wij doen dit door een Ouder-enquête uit te voeren, in
samenwerking met Mijnonderzoekcentrum. Dit digitale centrum verwerkt uw antwoorden
professioneel en anoniem. Om een evenwichtig beeld te krijgen, wordt de uitnodiging verstuurd naar
ouders op het woonadres van onze leerlingen. De resultaten van het onderzoek helpen ons om de
kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren.
21 november a.s. wordt u via e-mail door Mijnonderzoekcentrum uitgenodigd om deel te nemen aan
de Ouder-enquête. Indien u de uitnodiging niet in de Inbox aantreft, kijk dan ook in de SPAM of
Onbelangrijke mail etc. Het invullen van het onderzoek duurt zo’n 15 minuten. Na de sluitingstermijn
ontvangt de directie van de school een rapportage.
De uitkomst van het Ouder-enquête wordt besproken met team en MR. De gegevens kunnen t.z.t. ook
vergeleken worden met andere scholen die het onderzoek hebben afgenomen.
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen, zodat wij een goed beeld krijgen. Gelijktijdig met de
Ouder-enquête worden ook alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gevraagd hun mening te geven. De
leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. De Leerling-enquête wordt onder schooltijd
uitgevoerd.
De resultaten van deze onderzoeken helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te
verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR.
Nieuwe leerling:
Ilse Smit is op 2 november 4 jaar geworden.
Hartelijk welkom op De Lichtboei. We hopen dat je je snel thuis voelen op De Lichtboei en dat je een
fijne tijd bij ons mag hebben met vriendjes en vriendinnetjes.
Verjaardagen
10
10
12
13
13
15
18
19
21

Joaz
Diederick
Mark
Stef
Audu
Rebecca
Aron
Levi
Aradhana

2-3 MA
4 GM
5 LW
6 SD
8 JR
8 RH
8 RH
2-3 MA
2-3 MA
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Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!
Nieuwe leerkracht
Dag allemaal,
Afgelopen vrijdag heb ik kennisgemaakt met de kleutergroep van juf Sietske en ik
ben hard aan het oefenen om alle namen van de kinderen te onthouden. Vanaf
deze week mag ik op donderdag en op vrijdagmorgen in deze groep gaan werken.
Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ben altijd kleuterjuf geweest, het lesgeven aan
jonge kinderen is elke dag weer anders en het werken in thema`s, zoals nu de
herfst, is ontzettend leuk.
Ik ben Karin Timmerman en ik woon met mijn man en vier kinderen op een
melkveebedrijf net buiten Blokzijl. Ik vind het heerlijk om lekker buiten te zijn, te
lezen , te zingen en met m`n gezin leuke dingen te doen.
Tot gauw, op ‘De Lichtboei’.

Gevonden voorwerpen:
De gevonden voorwerpen van de eerste schoolweken staan (gewassen en al) in een tas klaar. Wilt u
er nog een blik in werpen, doe dat dan de komende week. Daarna gaat het naar een goed doel.
Spelen op het plein tussen de middag
Rond 13.00 uur worden veel leerlingen die geen gebruik maken van de overblijf naar school gestuurd
of gebracht, groep 1 t/m 3. Nu is het onduidelijk voor deze leerlingen en ouders dat er tot 13.05 uur
wordt gespeeld op het onderbouw schoolplein door overblijfleerlingen.
De overblijfkinderen spelen tot 13.05 op het onderbouw schoolplein. Wij (de overblijfkrachten)
zetten pionnen bij de beide ingangen van het onderbouw schoolplein. Precies om 13.05 uur worden
deze pionnen door de overblijfkrachten weggehaald en zijn leerlingen die geen gebruik maken van de
overblijf welkom. Wilt u hier even rekening mee houden.
Alvast bedankt voor de medewerking en een hartelijke groet van Raja van der Linde.
Scholencross
Zaterdag 10 november 2018 is de tweede cross op de atletiekbaan in Emmeloord. In het schema
hieronder kunt u zien wanneer uw kind (leeftijdsgroep) moet lopen. Half 3 start de eerste groep.
Veel plezier en succes gewenst!
Kinderen geboren in:

m/j

2e cross

2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008

meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes
jongens
meisjes

14.30
14.38
14.46
14.54
15.02
15.10
15.18
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2008
2007
2007

jongens
meisjes
jongens

15.26
15.34
15.42

Kindcentrum doet mee met EU-schoolfruit
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 krijgen de kinderen van het Kindcentrum drie stuks groente
en fruit per leerling per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! En dat helemaal
gratis dankzij financiering van de Europese Unie.
Nederland neemt in schooljaar 2018/2019 voor het tiende jaar deel aan de Europese
schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel:




de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren
kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren
de afzet van groente en fruit te bevorderen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit verzorgt de
communicatie, educatie en registratie tijdens het EU-Schoolfruitprogramma. De leveranciers
verzorgen de inkoop en transport van de wekelijkse levering. EU-Schoolfruit wordt ook ondersteund
door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum.
We hebben nog geen bericht gehad van de leverancier over de leveringsdagen van het schoolfruit.
De planning is woensdag, donderdag en vrijdag. Tot nader order graag uw kind een ‘pauzehap’
meegeven. Via Social schools krijgt u bericht wanneer we van start gaan. Meer informatie over het
project kunt u vinden op de website: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
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Nieuws van de Ukkenburcht

Ons thema muziek hebben we voor de vakantie afgesloten. Wat hebben we veel leuke
dingen gedaan en natuurlijk muziek gemaakt. Het blijkt dat we veel muzikale talenten
hebben op de peuterstartgroep! We hebben als afsluiting van ons thema de ouders
getrakteerd op een mini concertje, gegeven door onze enthousiaste en muzikale peuters.

Nieuw thema
Ons nieuwe thema waar we de komende periode mee werken
is ‘De Bakker’. We gaan leren wat de bakker bakt en we gaan
natuurlijk ook zelf bakken en proeven.
De school zal binnenkort lekker ruiken naar koekjes,
pepernoten en brood als u bij ons langsloopt!

Welkom
We mogen weer 6 kinderen verwelkomen: Saar, Nora, Daniël, Joas, Dico 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!
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Nieuws van de Boemerang
Herfst en vakantie

In de herfstvakantie was het een drukte van belang bij de Boemerang. Samen met de kinderen van
het Kinderpaleis, die bij ons te gast waren, deden wij veel activiteiten die met de herfst te maken
hebben.

Met z’n allen trokken we erop uit naar het park waar
we met behulp van takken en pallets prachtige
hutten bouwden.

Binnen leefden we ons uit op de
pompoenen. Ze werden eerst helemaal
uitgehold en daarna sneden we er
griezelige gezichten uit. Met de lichtjes
erin was het een prachtig gezicht!

Ook in de herfstvakantie zorgen wij goed voor de
inwendige mens. We gingen zelf aan de slag en
maakten lekkere wraps en kaasstengels. Smullen
geblazen!

6

Superhelden

Na de herfstvakantie zijn we aan het werk gegaan met een nieuw thema: Superhelden.

In het speellokaal speelden we een spel waarin Superhelden de hoofdrol hadden.
In het kasteel lagen kostbare schatten opgeslagen. Maar er waren dieven die de schatten wilden
stelen! Gelukkig waren de Superhelden er om al die kostbaarheden te bewaken. Fanatiek werd er
gestreden om het behoud van de schatten.

Met vriendelijke groet,
De meesters en juffen van de Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum
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