Nieuwsbrief 2

7 september 2017

Algemene ouder- en informatieavond
Maandagavond 11 september is de jaarlijkse algemene ouder- en
informatieavond. Deze avond wordt georganiseerd door de ouderraad en
start om 19.30 uur. U kunt dan vragen stellen over o.a. het jaarverslag, het
financieel verslag en de ouderbijdrage. Na de gezamenlijke opening en
rondvraag kan iedereen de klas bezoeken van zijn/haar kind(eren), waar de
klassenleerkracht(en) uitleg geven over de werkwijze in de groepen. Een
officiële uitnodiging en verdere informatie heeft u inmiddels via de mail
ontvangen.

Batterijen
Een beter milieu begint bij ons zelf ! Vandaar dat wij als school ook batterijen
inzamelen. In de hal, bij de ingang van school, staat een ton waar lege
batterijen ingeleverd kunnen worden. Met deze inzameling sparen wij
punten, die verzilverd kunnen worden voor aanschaf van boeken en
speelgoed.

Rapporten
Denkt u er aan om de rapporten weer mee terug te geven aan uw
kind(eren).

Sportdag
Via deze weg willen we alle ouders bedanken die hebben geholpen bij de
sportdag van vrijdag 25 augustus. Het was een groot succes.
Mocht u nog tips hebben voor een volgende sportdag, wilt u deze dan
doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

Luizencontrole
Vorige week maandag was de eerste luizencontrole in het nieuwe
schooljaar. Een vaste groep met enthousiaste moeders controleerden alle
kinderen op (oude) neetjes en luisjes. Waar we vorig jaar startten met vele
kinderen die er last van hadden, begonnen we dit jaar prima. Er waren maar
een heel klein aantal kinderen die wat neetjes hadden. Deze gezinnen zijn
benaderd en zij zijn gevraagd de komende periode vooral goed te kammen,
zodat dit probleem gauw opgelost is.
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Extra studiedag ! Alle kinderen vrij op donderdag 16 november
Komend schooljaar gaat ons team zich verder verdiepen in de theorie en de vernieuwde
werkwijze van de Kanjertraining. In het verleden heeft iedereen een licentie behaald,
maar deze moet met enige regelmaat opgefrist worden. Helaas konden we niet eerder een
afspraak maken met een specialist, waardoor we het ook nog niet op konden nemen in de
activiteitenkalender. Op donderdag 16 november hebben alle kinderen een extra dag vrij,
zodat wij de hele dag tijd hebben voor “de kanjertraining”.
Noteert u deze datum op de kalender?!

Goede gymschoenen
Tijdens onze gymlessen is het dragen van gymschoenen verplicht, omdat bij het sporten goed schoeisel belangrijk is. Dat
geldt voor zowel kinderen als voor volwassenen. Wij kunnen u uiteraard niet voorschrijven welke schoenen u moet kopen,
maar het belang van de juiste schoenen is wel groot. Als je op internet zoekt waarop je moet letten bij de aanschaf van een
goede sportschoen dan is er véél te vinden. Onderstaande informatie kan u wellicht helpen bij het maken van een goede
keuze van sportschoenen voor de gymlessen. In het algemeen kun je zeggen dat een goede sportschoen:
1. Een stevige hielkap moet hebben die de hiel goed omsluit;
2. Comfortabel moet zitten;
3. Goed moet aansluiten rond de voet, maar niet te strak moet zitten;
4. Stevig is in het middenstuk;
5. Aan de voorzijde een buigpunt heeft, daar waar de tenen ook buigen;
6. Van materiaal gemaakt is dat voldoende ademt om zweetvoeten en blaarvorming te voorkomen.
Omdat een sportzaal meestal een harde, stroeve ondergrond heeft, is het belangrijk dat de schoen een goede demping
geeft en een stevige ondersteuning bij zijwaartse bewegingen. Als een sportschoen niet goed zit en te weinig ondersteuning
biedt, kunnen voeten en knieën overmatig naar binnen knikken en kunnen blessures optreden. Kies daarom ook nooit
schoenen op de groei. Hoewel dit een begrijpelijke keuze kan zijn, is dit slecht voor uw kind(eren).

Even voorstellen: Selma Bultink
Mijn naam is Selma Bultink. Ik ben 35 jaar oud en woon met mijn man en 3 kinderen in
het mooie dorpje Etten. De afgelopen jaren heb ik gewerkt op Basisschool De Klimtoren in
Drempt. Daar heb ik alle leerjaren gehad, maar de laatste 2 jaar was ik vooral werkzaam
in groep 5. Ook hier mag ik groep 5 gaan doen. Ik houd van duidelijkheid en korte lijnen in
een klas, maar ben ook dol op een geintje. Mijn hobby’s zijn lezen en toneelspelen.
Beide kan ik gelukkig regelmatig gebruiken bij mijn lessen.
Het jaar is inmiddels begonnen en de kinderen ken ik bij naam.
Het zal voorlopig nog wel even zoeken blijven welke ouder bij welk kind hoort.

Marloes Toonk
Mijn naam is Marloes Toonk, ik kom uit Doetinchem en ik ben 22 jaar.
Aankomend jaar ben ik stagiaire in groep 5/6b waarin ik mijn afstudeerstage loop.
Dit is mijn laatste studiejaar op Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Op de maandag,
dinsdag en een enkele hele week zal je mij dit schooljaar zien in de groep. Het
afgelopen jaar heb ik mijn stage gelopen in groep 3 in Wehl, waarin ik me gefocust heb
op leesbevordering in de klas. Ik heb een ontzettend gezellige start gehad op de Jan
Ligthart, en ik heb heel veel zin in het aankomende schooljaar!

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem
www.basisschooljanligthart.nl

0314-621655

info@basisschooljanligthart.nl

www.basisschooljanligthart.nl

Fieke Jolink
Wie is de nieuwe juf in groep 4A?
Dat is...Fieke Jolink, een positieve, oplossingsgerichte, actieve en enthousiaste leerkracht,
die erg blij is dat ze dit jaar deel uit maakt van het team van de Jan Ligthartschool in
Zelhem. Als ‘juf Fieke’ heb ik inmiddels ruime ervaring in het basisonderwijs en heb ik de
charme van alle leeftijdsgroepen mogen ervaren. ‘Never a dull moment’ maakt voor mij
het onderwijs aantrekkelijk, ik houd namelijk van afwisseling en nieuwe uitdagingen.
In mijn woonplaats Hummelo heb ik met mijn man het rijk weer alleen nu mijn zoon en
dochter beiden ons landelijke dorpje voor een studentenstad hebben verruild.
Gelukkig vult onze vrolijke hond het lege nest.
Naast het onderwijs is mijn passie mijn atelier, waar ik zelf creëer en waar ik cursus geef
op creatief gebied aan kinderen en volwassenen.
Ik hoop de kinderen op de ‘Jan Ligthart’ een beetje inspiratie mee te kunnen geven om
te worden wie ze zijn!

Zelhemse Septemberfeesten
Binnenkort is het zover: De Zelhemse Septemberfeesten zijn dan weer in ons dorp.
Donderdag 14 september beginnen we met een ballonnenoptocht om 19:15 uur door het dorp voor alle kinderen, vanaf
18:45 uur kunnen zij een ballon ophalen bij de feesttent op de sportvelden van VV Zelhem.
Vrijdag 15 september staat helemaal in het teken van de kinderen. Voor de groepen 1 t/m 7 is er een kindervoorstelling
met Clown Koko in de Cafétent (onderdeel van de grote feesttent) op de sportvelden van VV Zelhem. Dit doen we in twee
groepen. Maar eerst is er natuurlijk de rondgang van de kleine Schutterij. Kom hiervoor leuk verkleed om 8:15 uur op
school (voor de groepen die meedoen aan de tweede kindervoorstelling) en misschien win je hiermee wel een prijsje.
Van 9:00 tot ca. 9:45 is de eerste kindervoorstelling voor de groepen 1 t/m 3.
Van 10:30 tot ca. 11:15 is de tweede kindervoorstelling voor de groepen 4 t/m 7.
Hebben jullie een combiklas met de groepen 3 en 4 dan kom je met deze combiklas tijdens de eerste kindervoorstelling.
De kinderen van groep 8 hebben om 10:00 uur het vaandelzwaaien op het marktplein. Uiteraard mogen de kinderen van 4
t/m 7, die naar de tweede kindervoorstelling gaan, de vendeliers en schutters aanmoedigen op het marktplein.
Daarna gaan de kinderen van groep 8 ook naar de feesttent waar ze meedoen aan het jeugdkoning(gin) schieten.
Vorig jaar hebben we voor het eerst de veldspelen op de vrijdagmiddag gezet. Dit was een groot succes! Ook dit jaar gaan
we dit weer op dezelfde manier doen en ook aan de kinderen is weer gedacht ! Zie hieronder (bijgevoegde poster
toevoegen).
Wij zien jullie dus graag weer terug !
Vrijdagavond is er weer het vuurwerk op de sportvelden van VV Zelhem. We knallen af om 21.00 uur.
Zaterdag 16 september start om 12 uur de Allegorische optocht door het dorp. Zin om mee te doen? Gewoon doen! Maar
uiteraard mag je ook gewoon langs de kant van de weg de optocht bekijken.
Gedurende alle dagen is natuurlijk het lunapark met alle kermisattracties geopend. Op donderdag direct na de
ballonnenoptocht, op vrijdag en zaterdag vanaf ca. 14:30 uur en op zondag vanaf ca. 12 uur. Op vrijdagmiddag delen we
zelfs draaimolenkaartjes uit aan de jongste kinderen (t/m groep 2) uit het dorp en kunnen alle kinderen hun gratis snack
krijgen bij de patatkraam op het lunapark. Kom dus gezellig met jouw papa en/of mama naar de Zelhemse
Septemberfeesten en geniet!

Welkom
Sem Gasseling is gestart in groep 1B bij juf Marian en juf Sue. Welkom Sem, we wensen je een fijne tijd toe op onze school.

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem
www.basisschooljanligthart.nl

0314-621655

info@basisschooljanligthart.nl

www.basisschooljanligthart.nl

Parkeren
Wilt u er op letten dat u uw auto, voor het ophalen en wegbrengen, bij school parkeert op een voor de kinderen
veilige plek doet, zodat zij goed zicht hebben bij het fietsen van en naar school en bij het oversteken.
Vacature GMR
Wie zoekt de GMR?
1 ouderlid, bij voorkeur uit de regio Bronckhorst/Doesburg.

Wat kun je verwachten?
Er zijn 6 vergaderingen met de bestuurder en 6 GMR-vergaderingen, een jaarlijkse avond met de
medezeggenschapsraden van de scholen en een overleg met de Raad van Toezicht.
Deze overleggen vergen enige voorbereidingstijd. Daarnaast kun je je aansluiten bij verschillende werkgroepen en ben je
contactpersoon van 2 scholen binnen je eigen regio. Als contactpersoon bezoek je deze MR-en minimaal 1 keer per jaar.

Wat biedt Stichting IJsselgraaf?
Stichting IJsselgraaf heeft de GMR faciliteiten toegekend, zodat we ervoor kunnen zorgen dat GMR leden over voldoende
training, kennis en (financiële) ondersteuning kunnen beschikken om beschikbare tijd optimaal te kunnen besteden aan
het meedenken, adviseren en besluiten over onderwerpen en beleidsvoornemens die een grote invloed hebben op
Stichting IJsselgraaf.
Mocht je een beter beeld willen krijgen van wat de GMR doet, dan verwijzen wij je naar de website van IJsselgraaf:
www.ijsselgraaf.nl, naar de pagina Medezeggenschap.
Voor nadere informatie of opgave kun je je wenden tot de verkiezingscommissie:
- Nienke Vollema, e-mail: nienke@obsmozaiek.nl

Bij onze nieuwe Peuterspeelgoed mochten we verwelkomen:
Nick Wanders, Jet Dorst, Rianne Tolkamp, Kiyo Nijman, Rosa Groeneveld, Zulay Lovink en Laura en Senaa Wiegerinck.
We wensen jullie een hele fijne tijd.
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Petra Keizer, jeugdverpleegkundige bij GGD Noord- en Oost Gelderland en gekoppeld
aan de school van uw kind(eren). Een aantal van jullie zullen mij wellicht kennen van de
gezondheidsonderzoeken of mijn deelname aan ondersteuningsteamoverleggen.
Naast de reguliere contactmomenten houd ik 4x keer per schooljaar open spreekuren op deze
school. U kunt langskomen voor bijvoorbeeld vragen rondom opvoeding en gezondheid, de lengte
en het gewicht van uw kind, maar ook voor een gehoor- of ogentest.
De spreekuren vinden plaats op:






Dinsdag
12/09
Maandag 18/12
Woensdag 21/02
Donderdag 21/06

08.30-09.30 uur
Heeft u vragen? Mail of bel gerust.
Met vriendelijke groet,

Petra Keizer
jeugdverpleegkundige
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