Nieuwsbrief 7

23 november 2017

Sinterklaas
Sint is weer in het land. Gisteren ontvingen de kinderen een brief van
Sinterklaas. Sint heeft dit jaar een groot probleem. De bakpieten
blijven maar pepernoten bakken, maar toch zijn er nog steeds niet
genoeg. Er lijken telkens zakken met pepernoten te verdwijnen. Sint
vroeg de kinderen om hulp. Omdat er zo hard gewerkt wordt op
school, mochten alle kinderen hun schoen zetten. Maar toen zij
vandaag op school kwamen, zat er in elke schoen maar één
pepernoot. Hoe dat nu kan?
Als u op school komt kunt u zien, dat er een groep ouders/teamleden
druk geweest is om de school te versieren. Het ziet er prachtig en
feestelijk uit en we raken langzamerhand hélemaal in Sinterklaas
sferen!
Nog enkele belangrijke mededelingen:
 Op 5 december vieren we het Sintfeest op school. Alle
kinderen zijn deze dag om 12.15 uur vrij.
 De kinderen hoeven op 5 december geen eten en drinken
mee te nemen. Hier zorgt de OR voor.
 De groepen 5 t/m 8 hebben inmiddels lootjes getrokken. Zij
zullen voor elkaar iets moois knutselen en kopen. De kinderen
mogen € 4- besteden. De kinderen kunnen de kassabonnen
tot uiterlijk 4 december inleveren bij de leerkracht. Zij
krijgen dan € 4,- terug.
Maandviering groep 6A
Vrijdag 24 november verzorgt groep 6 een mooie maandviering
waarvoor alle groepen worden uitgenodigd, evenals vaders/moeders
en opa’s/oma’s! U kunt de voorstelling(en) komen bezoeken om
13.30 uur.
Juf Patricia,
Vanaf a.s. maandag is juf Patricia weer de hele week aanwezig en gaat
zij langzaam haar taken weer overnemen van juf Eline. Zodat zij
binnen niet al te lange tijd haar werk weer volledig op zich zal nemen.
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05-12-17 Sinterklaas. Alle
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22-12-17 Groepen 1 en 2 hele
dag vrij; groepen 3 t/m 8 om
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Kerst
Het is al bijna weer kerst en het kerstdiner komt eraan. Vanaf maandag 11 december zullen er in de klas
van uw kind(eren) lijsten komen te hangen waarop u (of de kinderen) kunnen aangeven wat er
gemaakt gaat worden voor het diner. Het is fijn dat u zelf, indien nodig, een opscheplepel meegeeft
voor uw gerecht. De kosten voor het eten dat uw kind meeneemt worden niet vergoed door school.
Kerstviering donderdag 21 december
 De groepen 1 t/m 8 zijn allemaal om 8.25 uur op school en om 14.15 uur uit.
 Groepen 1 t/m 8: 17.30 uur – 19.00 uur kerstgala.
Wij willen u nadrukkelijk verzoeken uw kind(eren) niet vóór half 6 op school te brengen. Om 5 voor 7
kunt u uw kind(eren) weer ophalen uit de klas. Denkt u eraan dan meteen uw servies weer mee te
nemen.
Aandachtspunten voor de kerstviering donderdag 21 december en vrijdag 22 december
 De kinderen hoeven deze dag niets mee te nemen. Het drinken met een koekje en de lunch
worden verzorgd door de OR. De OR zorgt ook voor een bord en bestek.
 Als u foto’s wilt maken dan graag alleen van uw eigen kind(eren). Wilt u deze dan ook in eigen
beheer bewaren, dit in verband met de privacywetgeving. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
 Als uw kind bepaalde dingen niet mag eten, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht.
 We verzoeken u voor de kerstviering, ’s avonds, niet meer hapjes mee te geven dan er op de lijst
staan.
 De ‘obers’ zijn vanaf 17.15 uur welkom.
 Vrijdag 22 december zijn de leerlingen van de groepen 1 en 2 de hele dag vrij. De leerlingen van
de groepen 3 t/m 8 krijgen om 12.00 uur vrij.
Kerstkaarten
We vinden het erg leuk om kerstkaarten te ontvangen, maar om tijd te besparen met het uitdelen en
geen kinderen te passeren, hanteren we de volgende afspraak:
Kinderen mogen één kerstkaart geven voor de hele groep. Deze krijgt dan een mooi plekje in de klas.
Overige kerstkaarten alleen buiten schooltijd.

Groep 8 gaat naar het Techniek Lokaal
Vrijdag 24 november gaat groep 8 voor de eerste
keer naar het Technieklokaal. De groep wordt rond
8.15 uur met de Techniekbus op school op gehaald,
om vervolgens met hulp van vrijwilligers aan de
slag te gaan met 4 verschillende opdrachten. Na
deze vrijdag volgen er nog 3 andere vrijdagen! Te
weten 8 en 15 december en de laatste pas in juni
2018!
Poetsavond
Bedankt ouders, voor het meehelpen tijdens de poetsavond. Wij hopen de volgende keer weer op zo’n
grote opkomst.
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Ouderpanelbijeenkomst
Maandagavond 13 november was de eerste ouderpanelbijeenkomst van dit schooljaar. Het was
een zeer prettige bijeenkomst waarbij veel ouders aanwezig waren. We hebben het o.a. gehad
over het continurooster dat als positief ervaren wordt door zowel de kinderen als de ouders. De
aanwezige ouders waren ook positief over ons naschoolse aanbod en de gevoerde
oudergesprekken in oktober. Deze opzet van gesprekken voeren draagt bij aan een goed
samenwerking tussen ouders en school. Een aandachtspunt blijft wel de tijdbewaking. Als
eenmaal gesprekken gaan uitlopen, geeft dat problemen bij ouders die naar meer leerkrachten
gaan. De info- en ouderavond worden als zéér positief ervaren en moeten we vooral zo in stand
houden. Verder waren de ouders tevreden over de activiteitenkalender, de website en de
facebook pagina. Ook vond men de nieuwsbrief fijn om te lezen. Wel kregen we als tip mee om
het nieuws goed te checken voordat het verstuurd wordt, om zo onjuiste informatie te
voorkomen. Eén van de ouders heeft zelfs aangeboden om het met ons kritisch door te lezen,
voordat het verstuurd wordt . Over het algemeen was men zeer te spreken over onze
schoolfotograaf. Weer eens een andere achtergrond zou nog wel weer eens goed zijn, kregen
we als suggestie mee! Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde avond en bedanken we
alle aanwezigen voor hun inbreng.

Biebactiviteiten
De groepen 5 en 7 hebben op dinsdag 28 november
biebactiviteiten. De groepen 5 nemen deel aan het
onderdeel: “Superspeurders” en groep 7 neemt
deel aan: “Hé, ga je mee!?”.
Het worden vast en zeker weer leuke activiteiten,
die met veel aandacht door de bibliotheek worden
voorbereid en op school begeleid.

GGD

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de
scholen, de kinderen en hun ouders bij een gezonde ontwikkeling van hun kind. Daar hoort het
gezondheidsonderzoek in groep 2 door de jeugdverpleegkundige bij.
De jeugdverpleegkundige bekijkt onder andere of de kinderen goed groeien, horen en zien.
Er is ook ruimte voor vragen.
Uitnodiging
Als uw kind aan de beurt is, krijgt u binnenkort een uitnodiging. In de uitnodiging staat een link
naar een digitale vragenlijst die u kunt invullen.
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Na een wenperiode voor zowel peuters, ouders als leidster, krijgt alles langzamerhand zijn plek.
Er is nieuw speelgoed, de aankleedtafel is geplaatst en er komen nog steeds spullen bij.
Met de thema’s volg ik grotendeels het programma van de kleutergroepen, aangepast naar de
peuterleeftijd. ‘Griezelen” met heksje Mimi, Kinderboekenweek met het boek “Knikkeruil” en de
herfst met kabouter Bas.
Sinterklaas vieren we op maandag 4 december, met een kleine Piet en Sint in de poppenkast.
Ik zoek nog een enthousiaste ouder als poppenkastspeler.
Maandag 4 december komt er een “nieuwe” juf in de groep.
Haar naam is Patty Woerts en zij zal op maandagen meedraaien.
Groetjes van juf Saskia

Van de Ouderraad
Spaarmeter
Zoals bekend sparen we als school de Jumbo-Hollak sponsorzegels.
Hiervoor staat een brievenbus in de hal van het hoofdgebouw, waar zowel volle spaarkaarten
als losse zegels ingeleverd kunnen worden.
Op het prikbord erboven hangt nu een “spaarmeter” zodat iedereen kan zien hoeveel er al is
gespaard.
De eerste € 500,- gaat besteed worden door het team om nieuwe materialen aan te schaffen
voor in de groepen, te denken valt aan materialen om de themahoeken te kunnen inrichten en
bepaald speelgoed. Zo is er voor alle groepen € 50,- beschikbaar en hebben alle kinderen er
plezier van.
Namens de Ouderraad, alvast bedankt voor het meesparen.
Herinnering Ouderbijdrage
De Oudervereniging heeft nog niet alle bedragen voor het schooljaar 2017-2018 mogen
ontvangen.
Hierbij het verzoek om het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken.
Bijgaand treft u de hoogte van de ouderbijdrage aan:
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GROEPEN
1 en 2
3 en 4
5
6
7
8

SCHOOLFONDS SCHOOLREISJE /
KAMP
€ 13,00
€ 16,00
€ 13,00
€ 30,00
€ 13,00
€ 30,00
€ 13,00
€ 30,00
€ 13,00
€ 41,50
€ 13,00
€ 85,00

ZW EMGELD RESERVERING TOTAAL
KAMP 8
€ 29,00
€ 20,00
€ 63,00
€ 43,00
€ 10,00
€ 53,00
€ 8,50
€ 63,00
€ 98,00

Wij verzoeken u het totaalbedrag over te maken naar:
BANKREKENING NL83 RABO 0113 0576 87
T.N.V. OUDERVERENIGING JAN LIGTHARTSCHOOL
Alvast bedankt

Volgende Nieuwsbrief donderdag 7 december a.s.
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