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29-1
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MR
Gebedsgroep
Nieuwsbrief 10

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 4: 21 t/m 25 januari 2019
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11
Week 5: 28 jan. t/m 1 feb. 2019
Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
Nicodemus, Johannes 3:1-21
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26

Voorwoord

‘Als een vlinder hoog gevlogen
Omringd door liefde heengegaan
Afscheid is niet het einde
Herinneringen blijven bestaan
Het allermooiste zit in je hart
Hou je door koesteren dichtbij
Zo laat je niet alleen verdriet
Maar ook de liefde vlindervrij’
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Afgelopen week heeft in het teken gestaan van het overlijden van Thomas van Kalsbeek, één van onze
leerlingen. Vorige week zaterdag 12 januari 2019 ontvingen we het droevige bericht. Zondagavond is
het team bijeen geweest om het verdriet samen te delen, hierover te spreken en er te zijn voor elkaar.
We hebben ook de voorbereidingen van het afscheid met elkaar besproken: het inrichten van een
gedenkhoek op verschillende locaties in de beide gebouwen en hoe we het in de groepen gaan
vertellen. De wens van de familie van Kalsbeek was om met de groepen werkstukken te maken (een
kleurrijk geheel met vlinders) om op te hangen in de kerk bij de afscheidsdienst. Een andere wens was
om de groep waarin Thomas zat een soort video-boodschap te laten maken die in de afscheidsdienst
wordt getoond. Daarnaast werden kinderen en ouders in de gelegenheid gesteld om iets persoonlijks
op een (papieren) vlinder te schrijven, die later aan de ouders wordt aangeboden. Kinderen en ouders
hebben dankbaar van deze mogelijkheden gebruik gemaakt. Ook morgen is er zowel in de kerk als ook
op school nog steeds de mogelijkheid om een bericht, wens, bemoediging te schrijven op een
vlinderkaartje. Donderdag is in groep 6SD, waarin Thomas zat, bezoek geweest van de uitvaartleider,
juf Ellen Kruijer (de uitvaart juf, zoals ze zichzelf noemde) en de voorganger van de dienst mevrouw
Willie Marskamp en Douwe, de vader van Thomas. Zij hebben met de kinderen gesproken over hoe
het zaterdag in de kerk zal gaan. Kinderen van de groep kregen de mogelijkheid om vragen te stellen
aan (juf) Ellen en Willie, Dewi en Douwe. Het was een goed samenzijn waarbij over en weer vragen
werden gesteld en beantwoord. Via Social Schools bent u geïnformeerd over de afscheidsdienst. Voor
groep 6 SD is in de kerk plek gereserveerd, d.w.z. 1 kind en 1 ouder. Ook de leerkrachten van groep 6
SD en juf Jeannette zullen op de gereserveerde plaatsen bij de klas zitten. Overige leerkrachten van de
Lichtboei zitten verspreid in de kerk en een aantal collega’s zal de afscheidsdienst met de overige
ouders op school bijwonen via een livestreamverbinding in het speellokaal van het
onderbouwgebouw. Na afloop van de dienst is er de gelegenheid om in het hoofdgebouw nog na te
praten of samen te zijn, waarbij u nog koffie/thee/ limonade/cake krijgt aangeboden. We hopen met
elkaar een goede dienst te hebben op beide locaties.
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Nieuwe leerlingen en verhuizing
In de eerste week na de kerstvakantie mochten we een Jayden Schut begroeten, een nieuwe leerling
in groep 6/7 ST. We hopen dat je je snel mag thuis voelen bij ons op school en hopen dat je snel nieuwe
vrienden / vriendinnen krijgt. Tevens zijn door verhuizing twee leerlingen vertrokken, te weten Levy
en Fabian Ruyter.

Verjaardagen t/m 1 februari
21
22
27
28
28
30

Dennis
David
Roan
Manoa
Bodi
Milou

7 AS
6-7 ST
1-2 YS
1-2 MA
1-2 YS
1-2 YS

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

Bericht van ouders
Beste ouders/verzorgers/leerkrachten,
Zoals we in december schreven een spannende start van het nieuwe jaar voor ons.
Er is op de scan niet veel verandering te zien, dit zou kunnen betekenen dat de behandeling de groei
van de tumor remt.
De artsen geven het nu het voordeel van de twijfel en zetten de behandeling voort. Dat wil zeggen dat
er nu nog twee kuren volgen, waarna een volgende scan zal volgen.
Het blijft onzeker en spannend, voor nu zijn we blij dat de behandeling doorgaat.
De grote uitdaging is en blijft om in het hier en nu te blijven leven, genieten van elkaar, van wat nu is
want je weet nooit wat morgen brengt.
Het ziek zijn en overlijden van school- en klasgenootje Thomas heeft dit gevoel nog meer versterkt.
Daarom: Geniet, koester, heb lief...
Groet, Fam. Heeren.

Onderzoek kleurenblindheid
Beste ouder,
Voor mijn masterthesis aan de Universiteit Utrecht ga ik onderzoek doen naar de invloed van
kleurgebruik in rekensommen op kleurenblinde kinderen. Zelf ben ik kleurenblind en ben werkzaam
als leerkracht in het onderwijs. Om mijn onderzoek te doen slagen ben ik op zoek naar kleurenblinde
kinderen (4-12 jaar) die mee kunnen doen aan mijn onderzoek, aan wie ik een aantal rekensommen
met kleur wil voorleggen. Dit onderzoek kan op school of bij u thuis plaatsvinden en duurt zo’n 15-20
minuten. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden tot uw kind.
Wilt u meehelpen, of wilt u meer weten over het onderzoek? Klik dan op onderstaande link. Alvast
heel erg bedankt!
https://goo.gl/forms/BDgv9agDNsSMaewv1
Met vriendelijke groet,
Jasper Rietman
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Nieuws van de Ukkenburcht
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen met een nieuw thema; ‘Een
huis voor Harry’.
Dit boek staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen van 23 t/m
2 februari.
Kater Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera
de vlinder hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij
raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg
terug naar huis?

Ons lokaal is inmiddels veranderd in het huis van Harry
en is te vinden aan de Poezenlaan nr. 9 te Emmeloord.
We hebben een heus kattenluik waar we doorheen
gaan als we Harry’s huis binnengaan. Peuters, ouders,
juffen en zelfs oma’s zijn door het kattenluik naar
binnen gegaan.
Kom gerust eens op visite aan de Poezenlaan nr. 9

Welkom
Gijs, Jorick, Jonathan, Charlie en Harm-Jan zijn inmiddels gestart op de Ukkenburcht. We hopen dat
jullie het leuk gaan vinden, heel veel speelplezier gewenst!

Peuterpraat
Peuter: ‘Juf, wij gaan later samen trouwen’.
Juf: ‘Wat leuk, weten jullie al waar jullie dan willen gaan wonen?
Peuter: ‘Ja, op nummer 11!’

Team de Ukkenburcht
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Nieuws van de Boemerang
Het heelal
Bij de Boemerang zijn we na de kerstvakantie weer begonnen met een nieuw thema: het heelal.
Veel van onze activiteiten zijn gericht op dit nieuwe thema.
We praten er met elkaar over en laten onze creativiteit er op los.
Van strijkkralen werden prachtige, kleurige raketten gemaakt.

En met gebruik van aluminiumfolie ontstonden
er allemaal verschillende planeten.

De aarde werd nagemaakt van gescheurde papiertjes en het
mengen van verf.

Favoriet om mee te spelen is de nieuwe schildersezel met
licht. Met verschillende materialen kan erop getekend
worden. En wat een prachtig effect als de tekening klaar
is!

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