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Agenda:
26 november
29 november
5 december
19 -12 / 16-1 / 27-2 / 20-3 / 17-4 / 15-5 /
19-6
7 december

Klankbordgroep vergadering 20.00 uur
MR vergadering 20.00 uur
Sint op school
Gebedsgroep
Nieuwsbrief 7

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 48: 26 t/m 30 november 2018
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3
Simson en Delila, Rechters 16:4-14
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15
Thema: Tel je mee?
Week 49: 3 t/m 7 december 2018
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56

Voorwoord
Afgelopen week en komende week staan de 10-minutengesprekken weer centraal. Via Social Schools
bent u door de leerkracht uitgenodigd of in de gelegenheid gesteld in te tekenen voor een gesprek met
de leerkracht waarbij uw kind in de klas zit. We hopen dat u hierdoor weer goed wordt geïnformeerd,
dat uw vragen worden beantwoord en hopen dat het vruchtbare gesprekken mogen zijn.
Onlangs is de school weer schoongemaakt door een grote groep ouders! We zijn de ouders die deze
ronde hebben geholpen dankbaar voor hun hulp om onze kinderen weer in een schoon schoolgebouw
te kunnen laten spelen en leren.
Op school zijn we al weer druk in de weer met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest. We hopen
Sinterklaas en zijn gevolg te mogen begroeten op 5 december, waarbij hij verschillende groepen gaat
bezoeken. We hopen op een gezellig Sinterklaasfeest!
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Op school lopen ook verschillende projecten en acties (Senegal; Vogelvoer) in diverse groepen en
hebben in verschillende groepen allerlei bijzondere activiteiten plaatsgevonden. Resultaten en
impressies van deze activiteiten worden veelal gedeeld in Social Schools. U krijgt hier regelmatig via
de app berichten. We proberen zo nu en dan ook kort verslag van activiteiten in de nieuwsbrief te
plaatsen, zodat meerdere ouders ook kunnen lezen wat zich in andere groepen afspeelt. Zo is er bij de
kleuters vorige week een ‘mini’-musical opgevoerd t.b.v. de sponsoractie voor ZEFA waarbij ouders
van de betreffende groepen waren uitgenodigd om deze musical waarbij kinderen in actie waren mee
te beleven. Het bleek een groot succes en voor herhaling vatbaar! Met dank aan de enthousiaste
leerkrachten die dit hebben voorbereid en uitgevoerd.
School enquête / Ouder enquête / leerling enquête
Ongeveer een week geleden is de school enquête uitgezet onder een bepaalde doelgroep. Daarnaast
heeft u inmiddels of ontvangt u binnenkort ook een mail waarbij u gevraagd wordt een ouder enquête
in te vullen met als doel dat we graag van u willen weten hoe u tegen het onderwijs op de Lichtboei
aankijkt en tegen de school. Met de input van uw kant kunnen we nog beter tegemoet komen aan de
wensen van de ouders en leerlingen om de kwaliteit van het onderwijs op De Lichtboei op een goed
niveau te houden of op een beter niveau te krijgen of naar een hoger niveau te brengen.
Het is daarom belangrijk dat u deze vragenlijst invult. We hopen op een grote respons. Alvast bedankt
voor uw medewerking. De uitslag wordt besproken in de MR, het team en in de klankbordgroep.
Vervolgens wordt er ook verslag uitgebracht naar de ouders via een rapportage.
Deze zal rond half januari 2019 beschikbaar zijn voor het team en na bespreking eind januari of begin
februari gedeeld worden met ouders.
Hieronder de weergave van de brief die vandaag ook als bijlage via Social Schools wordt verzonden:
Betreft: Informatie voor start Ouder-enquête
Beste ouder/verzorger,
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor de school belangrijk om te weten wat ouders van
de school vinden. Daarom doet onze school binnenkort een Ouderenquête.
Woensdag 21 november j.l. heeft u via de mail een uitnodiging (met een link) ontvangen om deel te
nemen aan het onderzoek. Om een evenwichtig beeld te krijgen, wordt deze uitnodiging verstuurd naar
ouders op het woonadres van onze leerlingen. Het onderwerp van de mail is ‘Uitnodiging Ouder-enquête’,
de afzender is Mijnonderzoekcentrum. Door te klikken op de link in de mail, start het onderzoek. De link
is één week geldig.
Als u geen mail ontvangt (ook niet in de spam), zou u dat dan willen melden? U kunt dit doen door een
bericht te sturen aan mijnonderzoekcentrum of door dit bij mij te melden. Ik zorg dan dat u een nieuwe
uitnodiging krijgt.

Schoolfruit
Als school vinden we het ook belangrijk dat we een bijdrage leveren aan gezonde voeding, vandaar
dat school heeft ingetekend voor deelname aan het schoolfruitproject. Gedurende een bepaalde
periode krijgen kinderen tijdens de fruitpauze of een ander moment van de dag een stuk fruit. Op
deze manier proberen we de kinderen ook verschillende soorten fruit te laten proeven.
Het schema voor week 48:
- woensdag meloen (proefdag)
- donderdag banaan
- vrijdag appel
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Fit en vaardig
De Lichtboei gaat met de bovenbouwgroepen deelnemen aan een project ‘Fit en vaardig’ geïnitieerd
door onze LIO-stagiaire Lysanne de Zoete. De leerkrachten hebben 13 november instructie gehad en
gaan de komende tijd met het programma aan de slag. We zijn benieuwd naar de reacties van de
leerlingen.

Gymlessen bovenbouwgroepen
Zoals u heeft kunnen lezen in Social Schools, wordt het gymlokaal aan de Skaggerak ‘onder handen’
genomen, wat concreet betekent dat de leerlingen van de bovenbouwgroepen komende periode
niet kunnen gymmen op deze locatie. In overleg met de gemeente is gezocht naar een alternatief.
Deze is gevonden in sportschool Optima Forma aan de Drostlaan. Het gaat om de periode van 26-112018 t/m 08-02-2019. Dit heeft als gevolg dat we met de gymtijden moeten schuiven.
Concreet betekent dit het volgende:
Maandag:
10.30 – 12.00 uur: Groep 8JR
14.00 – 15.15 uur: Groep 8HR
Woensdag:
11.15 – 12.15 uur: Groep 7AS
Donderdag:
0.900 – 10.30 uur: Groep 6/7ST
10.30 – 12.00 uur: Groep 6SD
Informatie die verder van belang is ontvangen de ouders van de betreffende groepsleerkrachten.
Geboortebericht

Eerder dan verwacht, maar daar is ze dan! Zondagavond 18 november 2018 zijn Hanri en Willianne
de trotse ouders geworden van hun dochter Elin. Met moeder en dochter gaat ’t ontzettend goed.
Ze is geboren in Heerenveen. Ze weegt 2894 gram.
Hanri en Willianne, van harte gefeliciteerd met de geboorte van dit Godsgeschenk! We hopen dat
Elin in voorspoed, geluk en gezondheid mag opgroeien in jullie gezin en wensen jullie een mooie
kraamtijd toe.
Nieuwe leerling:
Mika van der Veeken is 9 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.
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Verjaardagen
24
26
27
27
28
30
1
1
1
3
5
5
6
6

Seda
Marrit
Zara
Jurgen
Roxanne
Loïs
Peter
Sofie
Mads
Jelmer
Omebere
Koen
Finn
Quint

2-3 MA
5 LW
2-3 MA
3 AB
2-3 MA
2-3 MA
8 RH
1-2 RJ
2-3 MA
2-3 MA
Tienercollege
2-3 MA
2-3 MA
7 AS

Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!
Personeel
Afgelopen weken zijn enkele collega’s in verschillende groepen kortstondig ziek geweest. Gelukkig
hebben we de vervanging van deze collega’s altijd kunnen oplossen, doordat parttimers of collega’s
uit de invalpool bereid gevonden worden om de zieke collega’s te vervangen. We zijn ze daar erg
dankbaar voor. We proberen de vervanging ook tijdig te communiceren, zodat ouders in de
gelegenheid zijn om, desgewenst, hun kind(eren) te kunnen voorbereiden op het feit dat er een andere
leerkracht voor de groep staat. Een enkele keer kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is
en er voor de groep geen andere oplossing is. In een dergelijk geval wordt besloten de klas naar huis
te sturen. We hopen dat dit niet vaak voor komt. Ook in de invalpool is de spoeling dun. In
voorkomende gevallen zullen we de ouders tijdig op de hoogte stellen. We hopen dan ook op uw
begrip voor de situatie.
teambijeenkomst
Afgelopen woensdag 21 november 2018 heeft er een teambijeenkomst plaatsgevonden. Het eerste
deel van de bijeenkomst zijn de LOG’s (LeerOntwikkelGroepen) bij elkaar gekomen voor overleg rond
vorderingen binnen de verschillende thema’s. Vervolgens vond een korte presentatie plaats door Ellen
Verduijn van de Friese Poort over ‘Leren op locatie’, een pilot van Friese Poort in samenwerking met
de SCPO. Concreet houdt dat in dat leerlingen van de Friese Poort onder begeleiding van hun docenten
’s ochtends op de praktijkschool starten met de lessen en vervolgens ’s middags naar hun
praktijkschool gaan om hun voorbereide lessen uit te voeren. De leerlingen van de Friese Poort zijn
actief op CBS De Triangel, de Klimboom en De Lichtboei. Na deze presentatie zijn de leerkrachten van
de onderbouw en bovenbouw uit elkaar gegaan voor een specifieke scholing rond inzet ICT-middelen
(i-Pads) in de onderbouwgroepen (kleuters en groep 3). De midden- en bovenbouwgroepen hebben
zich geschoold in WO-LOS (Wereldoriëntatie LerenOntwikkelenSamenwerken). Theorie en praktijk zijn
uitgewisseld en besproken en er zijn afspraken gemaakt over het vervolg.
Donatie Ronald Mc Donald Huis Utrecht
Tijdens de Kerkdienst ter ere van het afscheid van meester Knijnenberg is er een collecte gehouden
waarvan een bedrag van € 190,00 naar het Ronald Mc Donald huis in Utrecht is gegaan.
Zie hieronder de reactie.
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Lieve Lichtboei!
Namens het Ronald Mc Donald huis Utrecht heel erg bedankt!!
Ook namens het team de Hardlopers!
Speeltrein op het kleuterplein
Met dank aan Bas de Vries is er een prachtig nieuw speeltoestel op het kleuterplein geplaatst.
Het gaat om een trein met een wagon. Door de kinderen wordt hier al dankbaar gebruik van gemaakt.
Afgelopen week is de ondergrond alweer voorzien van houtsnippers door onze klussenmannen ‘de
Henken’. Mannen bedankt!

VOORLEESKAMPIOEN TWAN WIJNIA
Vrijdag 9 november 2018 was het weer zover… De groepen 7 en 8 hielden de jaarlijkse
voorleeswedstrijd. Binnen de groepen waren de winnaars al gekozen in de Kinderboekenweek.
Amanda Raaphorst (groep 7ST), Twan Wijnia (groep 7AS), Koen Boogaarts ( groep 8JR) en Nova van
Hoeve (8RT) streden om de titel van VOORLEESKAMPIOEN 2018!
Het was een moeilijke keuze voor de jury maar de winnaar is Twan Wijnia.
Hij mag door naar de volgende ronde in de bibliotheek.
Alle deelnemers waren natuurlijk al klassenkampioen dus elke deelnemer kreeg als cadeau een
boekenbon.
Zodra de volgende ronde is geweest hoort u meer natuurlijk.
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Nieuws van de Ukkenburcht

Het thema ‘De Bakker’ is inmiddels in volle
gang, er is een echte bakkerswinkel/bakkerij bij
ons in het lokaal waar elke dag verse broodjes,
koekjes en taartjes worden gebakken en
verkocht. Bij binnenkomst staat de oven soms
al aan en ruikt het heerlijk naar koekjes. Ook
leren we hoe de bakker brood maakt en
proeven we van vers gebakken broodjes.

Afscheid

We hebben afscheid genomen van Marie-Louise, Arne, Jasper, Rowan omdat ze allemaal 4
jaar zijn geworden en naar de basisschool gaan. Heel veel plezier!
Peuterpraat

Met een paar peuters zitten we onder een kleed en spelen dat we in een ‘race-auto’ zitten
met een dak.
Peuter: “We zitten in een race-auto met een kak!”
Op de peuterstartgroep dragen we sinds kort warme sloffen.
Peuter: “Ik heb ploffen aan”
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Nieuws van de Boemerang
Helden van superformaat
Bij de Boemerang lopen nog steeds Superhelden rond. Tijd om dit vast te leggen met een echte fotoshoot.
Sophie en Esmee bewaakten het kasteel en Daan, Luana en Annely kozen het luchtruim om van daaruit in actie
te komen.

En we hielden een Superheldenbingo waarbij er leuke,
superprijzen gewonnen konden worden.
Fanatiek en geconcentreerd speelden de kinderen mee,
voor een superprijs is alle inzet nodig!

Kruip door, sluip door
Goede beweging vinden we ook belangrijk bij de Boemerang. En wat is er leuker om dat met een spel
te combineren: het laserspel. Kriskras door het lokaal en de gymzaal heen waren allemaal draden
gespannen en werden de kinderen uitgedaagd om hier onderdoor te kruipen of overheen te stappen
zonder de draden te raken. Dat was nog best een kunstje! Pepijn en Isa gingen in tijgersluipgang wat
een goed idee bleek. Daar kan je ver mee komen!

Sinterklaas
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Zaterdag 17 november kwam Sinterklaas aan in Emmeloord. Spannende tijden voor iedereen!
Natuurlijk gaat dat bij de Boemerang niet onopgemerkt voorbij en doen we veel leuke activiteiten die
te maken hebben met het Sinterklaasfeest.

Herfstactiviteiten bij de Kindertuin
11 November was de dag van Sint Maarten. Bij de Kindertuin werd er
voor dit feest druk geknutseld. Prachtige lampionnen werden er door
de kinderen gemaakt. Een lichtje erin en we waren klaar om langs de
deuren te gaan.
Nu het wat kouder is geworden
vermaken we ons binnen ook prima.
We lezen samen het boek ‘De spin die het te druk had’ van
Eric Carle. Net als in het boek maakten we onze eigen
spinnenwebjes door draadjes door elkaar te weven. Van
kastanjes maakten we mooie spinnen en op de gang sponnen
we rondom de kinderstoelen een superweb.

Daarbij zongen wij het liedje van spinnetje Bas:

Spinnetje Bas die woonde pas
Al in een webje klein.
Hoe zou dat gesponnen zijn?
Met hele fijne draadjes
Het web zit vol met gaatjes
En Bas die dikke spin,
Die zit er midden in!

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