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Agenda:
24-12 tm 5-1
8-1 en 9-1
16-1 / 27-2 / 20-3 / 17-4 / 15-5 /19-6
18-1

kerstvakantie
hoofdluiscontrole
Gebedsgroep
Nieuwsbrief 9

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 2: 7 t/m 11 januari 2019
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23
Week 3: 14 t/m 18 januari 2019
Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34

Voorwoord
Alweer de laatste nieuwsbrief in dit kalenderjaar. Afgelopen vier maanden is er veel gebeurd op De
Lichtboei, waarbij de tijd snel gaat als er veel te doen is. Op school de informatieavonden, de
startgesprekken, de ouderavonden, de projecten die gehouden zijn en vernieuwingen waarmee we
zijn gestart. Ook waren en zijn er zorgen in diverse gezinnen en binnen het personeel. We noemen
maar weer de namen: De familie van Kalsbeek (zoon Thomas) en collega Yolanda. De familie Delvers
en de familie Heeren. Van laatstgenoemde familie treft u verderop in de nieuwsbrief een bericht aan.
We denken ook aan collega Leonie van den Berg, die na de kerstvakantie haar werk ook niet kan
oppakken door de omstandigheden in de thuissituatie. Juf Janna Kamphuis zal daarom na de
kerstvakantie haar taken blijven overnemen in haar groep. We wensen daarom al deze families ook
kracht, sterkte en Gods nabijheid toe in deze tijd.
Daarnaast zijn ook goede berichten te melden. Juf Daniëlle Ploeg gaat vanaf januari 2019 weer
volledig aan het werk. Dat betekent dat zij weer werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf
Sandra werkt naast haar op maandag en dinsdag. We willen dan ook juf Sandra bedanken dat ze
gedurende de ziekte van juf Daniëlle haar de afgelopen maanden heeft kunnen vervangen zodat alles
in groep 6SD zoveel mogelijk door kon gaan.
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Verderop in de nieuwsbrief heeft ook juf Gerrie een bijdrage geschreven. Afgelopen maandag
hebben we afscheid van haar genomen als juf van de Lichtboei. Juf Gerrie is ongeveer 30 jaar
werkzaam geweest in het onderwijs. Op De Lichtboei heeft ze onder andere voor groep 6 gestaan,
destijds naast juf Inge. Juf Gerrie heeft zich gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid en heeft dit
ook opgezet in de Lichtboei. Veel kinderen hebben van haar expertise gebruik gemaakt en veel
geleerd, waarvoor we juf Gerrie zeer erkentelijk zijn. We willen haar dan ook bedanken voor haar
inzet, enthousiasme en bevlogenheid waarmee ze een belangrijk aandeel had in de begeleiding en
ontwikkeling van kinderen die ‘meer’ aankunnen. We wensen haar daarom ook een welverdiend
pensioen in een goede gezondheid waarbij de aandacht dan kan uitgaan naar de hobby’s, gezin.
Gerrie: bedankt!
Na de zomervakantie is op CBS ’t Kompas, de school waar ik tot 31 december 2018 ook nog directeur
ben, een nieuwe directeur benoemd: Dhr. Henry Romkes. Hij zal vanaf januari 2019 het roer
overnemen, waarmee voor mij een eind komt aan de tijdelijke waarneming en ik me volledig kan
richten op De Lichtboei.
Gisteravond mochten we met de kinderen van de Lichtboei het Kerstfeest vieren. In alle groepen is
het evangelie verteld, waarin de blijde boodschap en de geboorte van Jezus, onze verlosser werd
gevierd. We hopen dan ook dat we de kerstgedachte met elkaar mogen uitdragen en omzien naar
elkaar en naar onze naasten. Fijn dat we daarom in de kerstvakantie juist hier onze aandacht aan
kunnen schenken. Bij deze wil ik dan ook namens het team en alle medewerkers van het
Kindcentrum iedereen Gezegende Kerstdagen toewensen en een voorspoedig en gezond 2019!
Stil is de nacht
Stil is de nacht, Schitterend zacht straalt van ver sterrenpracht.
Mensen komen, mensen gaan.
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan ademt eeuwige kracht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Stil is de nacht. Iedereen wacht op het licht, op de kracht die verdrijft de duisternis,
En die groeien doet, al wat er is,
Die verzoent en verzacht.
Wonderlijk stil is de nacht.
Kijk om je heen. Mensen bijeen zingen zacht: Stille nacht.
Wat onzegbaar is, wat je niet ziet, houdt zich schuil in dit Goddelijk lied.
Volg de stem van je hart.
Zing door het nachtelijk zwart.
(uit: de Verwondering)
Nieuwe leerlingen:
Finn en Marie Louise uit groep 1-2RJ, Sarah en Michael uit groep 1-2YS 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.
Verhuizing:
Fabian Ruijter gaat in de vakantie verhuizen naar Joure.
Fabian, we wensen je een hele fijne tijd op je nieuwe school.
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Grote Elin en kleine Elin
Kleine Elin op bezoek op school. Hier zit ze op schoot bij grote Elin uit groep 6SD.

Verjaardagen
21-21
21-12
23-12
23-12
27-12
28-12
31-12
1-1
1-1
2-1
3-1
4-1
4-1
4-1
5-1
5-1
6-1
7-1
7-1
8-1
10-1
13-1
15-1

Nieke
Dévannah
Sandra
Niek
Karlijn
Julia
Ian
Razaan
Gerke
Celine
Ramon
Lucas
Noor
Kay
Demi
Mick
Vajèn
Celena
Jorick
Layla
Rebekka
Joëlle
Vera

8 RH
2-3 MA
6 SD
1-2 RJ
5 LW
1-2 YS
4 GM
1-2 MA
8 JR
2-3 MA
4 GM
1-2 YS
2-3 MA
8 JR
4-5 J
1-2 YS
1-2 RJ
8 JR
4-5 J
1-2 YS
2-3 MA
2-3 MA
4-5 J
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16-1
17-1

Dewi
Annely

7 AS
1-2 MA

Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!
Personeel
Hallo Lichtboeiers,
17 december was het dan echt zover: mijn laatste werkdag als juf.
Vanaf 2001 heb ik met veel plezier op de Lichtboei gewerkt. Het is gewoon fijn om met kinderen te
werken, ze dingen te leren op allerlei gebieden. Ik heb vele jaren in groep 6 gewerkt, dat vind ik een
hele mooie leeftijd. Je kunt van alles aan ze kwijt, maar het zijn nog net geen pubers.
Ook het contact met de ouders was altijd goed, samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen.
En natuurlijk ga ik al mijn lieve collega’s missen.
Toch is het nu ook goed om te stoppen. Meer tijd te hebben voor de zorg voor mijn moeder, om oma
te zijn en om in de tuin te werken.
Ik heb maandag een hele fijne laatste dag gehad.
Met mij levelwerkgroepjes hebben we nog even de blokken gewisseld en daarna spelletjes gedaan.
Het was gezellig, maar toch ook weer leerzaam. Om half twaalf heb ik in het speellokaal afscheid
genomen van alle kinderen. De bovenbouw groepen hadden een kistje versierd, die komen goed van
pas op de boerderij. Van de onderbouw kreeg ik twee mooie schorten met alle namen erop. Zo kan ik
jullie niet vergeten. ’s Avonds heb ik afscheid genomen van de collega’s. We hebben lekker gegeten
bij Lavandula. Dus nu ben ik niet meer juf Gerrie, maar gewoon Gerrie. Toch gek!
Iedereen bedankt voor de hele fijne tijd op de Lichtboei!
Groet, Gerrie
Bericht van ouders
Beste ouders en leerkrachten,
Zo aan het einde van dit jaar blikken ook wij terug op het afgelopen jaar.
Wat een rollercoaster was 2018 voor ons…dit hadden we aan het begin van het jaar nooit kunnen
vermoeden.
Na de zomer (een periode van chemokuren en bestralingen) was er een maand ‘rust’, waarna gestart
werd met de eerste van in totaal zes chemokuren om de groei van de tumorcellen af te remmen en
hopelijk tijdelijk stil te leggen.
Momenteel zitten we op de helft van deze kuren. Of de behandelingen aangeslagen zijn horen we in
januari nadat er een mri scan gemaakt is. Aan de hand van de uitslag van deze scan horen we of we
door mogen gaan met de laatste kuren.
Gelukkig worden de kuren goed verdragen. Wel merken we dat de vermoeidheid steeds meer wordt.
Hier passen wij onze dagelijkse bezigheden op aan.
We proberen zoveel mogelijk stil te staan bij het hier en nu en daarvan te genieten, al is dat niet altijd
even makkelijk.
We hebben goed en regelmatig contact met de juffen van Elin en Lieke, om zo met elkaar in de gaten
te houden hoe het met ze gaat.
We willen jullie allemaal bedanken voor de steun die we in vele vormen van jullie mochten ontvangen!
Een ieder die het nodig heeft wensen we sterkte en kracht toe. En we hopen dat iedereen het jaar mag
afsluiten met mensen die je lief hebt om je heen.
Lieve groet,
Onno & Liesbeth, Elin en Lieke Heeren.

4

Vuurwerk
Met oud en nieuw geniet bijna iedereen van het mooie en kleurrijke
vuurwerk om het nieuwe jaar in te luiden. Hoe mooi vuurwerk ook kan zijn, er
gebeuren ieder jaar weer ongelukken met vuurwerk. Afgelopen jaarwisseling zijn er
473 mensen op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis behandeld vanwege letsel door
vuurwerk. De helft van de vuurwerkslachtoffers is jonger dan 20 jaar. Brandwonden en oogletsel zijn
de meest voorkomende letsels in 2017/2018. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door
onvoorzichtig gedrag. Ook omstander kunnen bij het kijken van vuurwerk gewond raken.
Veiligheid
Hoe zorgt u ervoor dat vuurwerk afsteken leuk blijft en er geen ongelukken gebeuren met uw kind.
De tips die hier volgen liggen misschien voor de hand, maar
kunnen ernstig letsel helpen voorkomen! Het is belangrijk om
eerst de gebruiksaanwijzing te lezen, hier staat duidelijk op hoe
het vuurwerk te gebruiken. Laat uw kind een aansteeklont en
een vuurwerkbril gebruiken. Ook voldoende afstand houden is
belangrijk, minstens zo’n 8 tot 15 meter. Nog meer tips voor
veilig vuurwerk afsteken:
 Zorg dat siervuurwerk stevig en stabiel staat
 Gebruik voor vuurpijlen altijd een lanceerstandaard
 Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen.
 Steek geen vuurwerk af vanuit je hand
 Steek weigeraars nooit opnieuw aan.
 Maak nooit zelf vuurwerk, meestal explodeert dit
onverwacht en op een verkeerd moment.

Gehoorbescherming

Sinds 2006 mag vuurwerk in Nederland “maar” 156 dB veroorzaken. Vergeleken met een straaljager
die 110 dB geluid maakt is dit nog steeds erg hard. Geluid harder dan 100dB kan direct gehoorschade
geven. Gehoorbescherming is dus geen overbodige luxe.
Ook voor kinderen zijn er goede oorkappen en
filterdoppen verkrijgbaar.
WIST U DAT?
4vuurwerkveilig.nl geeft meer info over vuurwerk en
veilig afsteken. Op deze website staat ook leuke
informatie voor het geven van spreekbeurten over
vuurwerk.







Het een misverstand is dat er geheel veilig
vuurwerk voor kinderen bestaat, zoals
sterretjes. Het brandende deel heeft een
temperatuur van wel 1.500 graden Celsius!

Bronnen:
http://www.4vuurwerkveilig.nl/ (Op deze website kunnen kinderen ook informatie kunnen zoeken voor een spreekbeurt en er
lespakketten voor op school.)
https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk
http://www.leeftijdsgrens.nl/leeftijdsgrens-vuurwerk/
https://www.alpine.nl/blog/tips-om-gehoorbeschadiging-door-vuurwerk-te-voorkomen/

5

Nieuws van de Ukkenburcht

Nieuws van de Ukkenburcht

De maand december is weer bijna ten einde en wat hebben
we een leuke dingen gedaan. We hebben Kerst gevierd samen
met de peuters en hun ouders in onze mooi versierde klas.
We mochten luisteren naar het kerstverhaal van Dick Bruna
en we hebben liedjes gezongen die we geleerd hadden. Met
de kerstklokjes erbij klonk het prachtig!
Na afloop sloten we af met een kerstbuffet en hebben we
gesnoept van lekkere hapjes die de kinderen hadden
meegenomen.

Afscheid
Michael werd 4 jaar en is inmiddels naar de basisschool gegaan.

Welkom
In januari starten Harm Jan, Charlie, Jorick, Elise, Jonathan en Gijs op
onze peuterstartgroep. Veel speelplezier gewenst!

Peuterpraat
We zitten in de kring en iedereen mag wat vertellen.
Peuter: “Ik was op vakantie, gelukkig was het zwembad binnen want
anders word je nat”!
Nu is het vakantie en we hopen jullie allemaal weer uitgerust terug
zien op maandag 7 januari.

Gezegende kerstdagen en een heel goed uiteinde!
Team de Ukkenburcht
Met vriendelijke groet,
De meesters en juffen van De Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum
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