Nieuwsbrief 8
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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 12.15 uur vrij.
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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.
Kerstbomen
Dit jaar hebben wij vanuit de school de mogelijkheid gekregen om voor alle groepen nieuwe
kerstbomen aan te schaffen.
Ook de Peuterspeelgroep en de BSO worden voorzien.
Deze bomen hebben wij bij Groenrijk Steentjes aangeschaft tegen een voordelige prijs, waarvoor
onze dank.
Tevens ook nieuwe verlichting om ze nog mooier te maken.

De OR heeft voor de Jumbo zegels nog een partij nieuwe kerstballen gekocht.
We hopen dat de kinderen voor en tijdens de kerstviering gaan genieten van deze mooie
kerstbomen.
Namens de ouderraad

Kerstboom- en vuurwerkinzameling
De voorbereidingen voor de komende feestdagen zijn nog maar net begonnen en wij zijn al weer
bezig met het regelen dat het “feestafval” weer wordt opgehaald.
Begin dit jaar zijn er ruim 2000 kerstbomen en ongeveer 600 zakken vuurwerkafval ingeleverd.
Voor ons reden om met de inzameling door te gaan en we rekenen weer graag op de
medewerking van schoolkinderen.
Op woensdag 3 januari 2017 kunnen de kinderen tussen 13.30 uur en 15.30 uur de kerstbomen
en de zakken vuurwerkafval brengen naar onderstaande locaties. Zij ontvangen € 0,50 per elke
ingeleverde kerstboom en volle zak vuurwerkafval.
Zelhem

: Stationsplein en gemeentewerf Kampweg 2

W elkom
In groep 1A van juf Carmen is Elaysa Heinen gestart en in groep 1B van juf Marian en juf Sue Jula
Reijers. Welkom Elaysa en Jula.
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Inloopuur voor alle ouders
Graag willen wij u uitnodigen voor het inloopuur op maandagmiddag 11 december vanaf
14.15 uur. Wij vinden het belangrijk dat onze ouders betrokken zijn én blijven bij onze
school. Goed overleg draagt er toe bij dat iedereen zich prettig voelt op school en voor ons
is een goede samenwerking met ouders enorm belangrijk. Om deze redenen hebben we
regelmatig een inloopuur voor onze ouders gepland. U kunt dan samen met uw zoon en/of
dochter de school binnenlopen om een kijkje te nemen in de klas.

Het is de bedoeling dat uw kind iets vertelt over haar/zijn werkzaamheden. Welke
onderwerpen er zijn besproken, welke sommen en taallessen zijn gemaakt, aan welke
werkstukken er is gewerkt enz. Maar vooral ook laten zien waar zij/hij trots op is. Uiteraard
is er dan ook gelegenheid om met de leerkracht te praten, maar het is niet de bedoeling om
resultaten, proefwerken en/of toetsen te bespreken. Als u daar toch behoefte aan hebt,
verzoeken we u een persoonlijke afspraak te maken met de juf of meester
Maandviering groepen 3A en 3B-4B
Donderdag 21 december verzorgen de groepen 3A en 3B-4B een maandviering. De voorstelling
voor de ouder(s) /verzorger(s) en onze genodigden is om 13.15 uur, waarvoor u vriendelijk bent
uitgenodigd!
GGD
In de bijlage vindt u een artikeltje over alcoholgebruik. Inmiddels is bij iedereen wel bekend dat
alcohol schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De commercie heeft hier op ingespeeld door
alcoholvrij bier op de markt te brengen. Wat dat voor invloed op kinderen kan hebben, kunt u in
bijgaand artikeltje lezen.
Mocht u nog vragen hierover hebben of andere vragen, dan bent u van harte welkom op mijn
inloopspreekuur. Mocht dat te lang duren, dan kunt u me natuurlijk ook mailen!
(p.keizer@ggdnog.nl)
Petra keizer, jeugdverpleegkundige.
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
Vanaf 20 november 2017 ben ik toegetreden tot de GMR van stichting IJsselgraaf. Ik ben in de
zomer van 2016 in Zelhem neergestreken. Ik ben moeder van 4 kinderen, waarvan er twee op
OBS Jan Ligthart zitten. De oudste twee meiden zitten al op de middelbare school in
Doetinchem. Onderwijs zit van huis uit in mijn bloed. Mijn vader was ooit docent op het MBO en
zelf ben ik sinds 2009 betrokken bij onderwijsinstellingen. Ik 2017 ben ik een eigen bedrijf
gestart, De Samengroei Consultancy. De Samengroei is als naam gekozen, omdat ik geloof in
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samenwerken en ontwikkelen en groei. Onze kinderen gaan naar school om samen te kunnen
groeien naar de vervolgstap in het middelbare onderwijs om uiteindelijk vaardigheden en
kennis te hebben om als burger te kunnen functioneren in de maatschappij. Als ouder ben ik
dagelijks bezig met de ontwikkeling van onze kinderen. Ik geloof daarbij in een goede
samenwerking tussen onderwijs en ouders. Ik zal me in de komende jaren inzetten om die
verbinding te versterken ook op bestuursniveau. Naast de Jan Ligthartschool ben ik ook de
contactpersoon voor Het Noorderlicht van de stichting. Ik kijk uit naar de samenwerking met
bestuur, directie en MR’en.
Met vriendelijke groet, Alma Reitsma

Jan Ligthart: Luizenvrij!
Afgelopen maandag was er een
luizenhercontrole, omdat één van de
groepen nog niet luizenvrij was. Na een
grondige controle bleek iedereen vrij van
luisjes/neetjes te zijn, zodat we u kunnen
mededelen dat onze school weer
“Luizenvrij”! is. 
Schoolplein blad vrij
Afgelopen weekend is één van onze ouders
druk geweest met het schoonmaken
van het plein. Daarbij zijn alle bladeren
opgeruimd en daardoor ziet
het plein er weer netjes uit.
Dank je wel, voor je inspanningen.
Ontzettend fijn!
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Na het vertrek van Sinterklaas is de school inmiddels al weer sfeervol ingericht door de OR.
In de gangen hangt allerlei verlichting en ook in de hal komt de gezelligheid je tegemoet!
Je krijgt meteen dat “gezellig kerstgevoel” als je binnen komt!  Heerlijk!

Juf Patty, onze nieuwe pedagogisch medewerkster op de maandag, werd op haar 1e werkdag bij
"Eigen-Wijs" gelijk naar een andere locatie gestuurd en daar ging mijn poppenkastspeelster!
Gelukkig wilden Puck en Niels uit groep 8 helpen en kregen de peuters toch een kadootje van
Sint en Piet, vanuit de poppenkast. De peuters vonden het gezellig met Puck en Niels, nogmaals
hartelijk dank!
Bij het versieren van de speculaaspop " verdwenen" veel TumTummetjes: Ra Ra Ra, waar zijn ze
gebleven?
Voor de groep waren er ook kadootjes: een " Winter" puzzel en een " Snelweg" met extra
autootjes.
En nu flink aan de slag voor Kerst!
Wilt u uw peuter een klein glazen potje meegeven? ( bijv. Olvarit, klein Hak potje)
Op woensdag 20 december is de kerstviering bij de peuters.
Voor de ouders/ verzorgers is er om half 12 koffie en/ of thee en zingen we samen kerstliedjes.
Groetjes,
Saskia
Volgende Nieuwsbrief donderdag 21 december a.s.
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