Nieuwsbrief

11 december 2020

Jarigen van de week
In de komende drie weken zijn Rick en Eliviénne uit groep 4-5, Fleur uit
groep 5-6, Media uit groep 6-7 en Locia, Magdalena en Sam uit groep 8
jarig. Wij wensen jullie een heel gezellige dag toe! Alvast van harte
gefeliciteerd!
Welkom
Wij heten Phileine welkom bij ons op school. Zij is deze week gestart in
groep 1-2. Wij wensen jou veel ontwikkelplezier toe!
Bijbelverhalen
Kerstmis is een lichtfeest. Wij kunnen er niet omheen. Kaarsjes,
sterretjes, verlichte kerstbomen en straten. Voor veel mensen is
Kerstmis het feest geworden van samen binnen, warm, gezellig licht
terwijl het buiten onvriendelijk koud en donker is. Een betekenis die
veel mensen aanspreekt, ongeacht hun levensbeschouwelijke
achtergrond. Maar Kerstmis staat uiteraard ook in het teken van het
geboortefeest van Jezus.
De twee betekenissen hoeven we niet als concurrerend te zien, maar
vullen elkaar juist mooi aan. In het geboorteverhaal van Jezus, volgens
de evangelist Matteüs, speelt het spel van licht en donker een
belangrijke rol. Letterlijk, omdat het een ster is die in het donker van de
nacht de wijzen uit het oosten de juiste weg toont naar de pasgeboren
koning van de Joden. Figuurlijk, omdat Jezus licht brengt in de
duisternis.
In dit thema ontdekken de kinderen hoe het Bijbelse kerstverhaal de persoon van Jezus in het licht zet
als een belangrijke, positieve en hoopvolle belofte in de geschiedenis. Ze zien hoe mensen elkaar op
een positieve manier in het licht kunnen zetten. Door elkaars kwaliteiten en mooie kanten te
benoemen, elkaar te waarderen en te voorkomen dat iemand vergeten wordt.

Kerstviering
Volgende week vrijdag vindt in alle groepen een kerstviering plaats. Elke groep geeft deze viering zelf
vorm. In ieder geval wordt het kerstverhaal verteld en worden de adventskaarsen aangestoken.
Daarbij wordt een lied gezongen. Dit kan o.a. het lied ‘Verlanglichtjes’ zijn.
Vier kleine kaarsjes
Verlanglichtjes van kerst
Het is voor jou en mij het kerstfeest dichterbij
steek ze aan, ze mogen branden gaan.
Nu meteen, kaarsje een
Goed idee, kaarsje twee
Kijk ik zie kaarsje drie.
Veel plezier kaarsje vier.
De ouderraad zorgt voor wat lekkers tijdens de viering en voor een kerstpresentje. Wij hopen met
elkaar op een feestelijke viering!
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Ouderportaal
Het is fijn om te zien hoeveel ouders/verzorgers al gebruik maken van het nieuwe ouderportaal. Op dit
portaal kunt u ook persoonlijke berichten naar de leerkracht sturen. Bijvoorbeeld omdat uw zoon of
dochter naar de huisarts moet. De leerkrachten zullen, wanneer dit mogelijk is, een reactie op het
bericht geven. Daarbij houden wij de volgende richtlijn aan: De leerkrachten reageren op werkdagen
tussen 8.00 en 17.00 uur.
Medezeggenschapsraad
Dinsdag 8 december heeft de medezeggenschapsraad via Teams een vergadering gehad.
Wij hebben tijdens de vergadering de verschillende feesten geëvalueerd en besproken. De feesten
moesten dit jaar corona-proof worden georganiseerd. Wij hebben hierin weloverwogen keuzes
gemaakt. Ook het Kerstfeest zal corona-proof worden georganiseerd. Wij hopen dat we met elkaar het
jaar gezellig en gezond kunnen afsluiten, zodat we in 2021 weer met een frisse, goede start kunnen
beginnen.
Daarnaast hebben we het gehad over de Kidsbieb. Voorheen
organiseerden wij dit samen met de Driemaster. De Kidsbieb zal niet
meer samen worden georganiseerd. De commissie heeft een plan
gemaakt om ervoor te zorgen dat de Kidsbieb zo snel mogelijk weer
open kan gaan.
Zoals u heeft gezien is er een nieuwe website van de Lichtbaak
online gegaan en zijn wij overgegaan op ‘Social Schools’. Tijdens de
MR vergadering hebben we besproken wat goed is en wat beter kan.
Deze feedbackpunten worden meegenomen. Als u ook nog
feedbackpunten heeft, horen wij dit graag.
Vanaf januari komt er een plek vrij in de MR. Als het u leuk lijkt om mee te denken en mee te praten
over ons mooie Kindcentrum, dan kunt u zich aanmelden via de MR mail:
mr.delichtbaak@ckcdrenthe.nl. Met vriendelijke groeten, de MR.
Leerlingenraad
7 December hebben wij vergaderd over buitenspeelgoed, de leerlingenraad-dag en de pluim. We
hebben foto’s gemaakt van de pluim-uitreikingen en van ons, en die hebben we op de trotsmuur
geplaatst. We willen graag een nieuwe schommel en hebben daarvoor ons lid van de kinderraad
gevraagd dit mee te nemen in hun vergadering. We hebben aan alle groepen gevraagd wat ze voor
nieuw buitenspeelgoed willen. Na het inventariseren gaan we daar verder naar kijken. De
leerlingenraad
Beeldende vorming
De afgelopen weken hebben wij teamscholing gehad op het gebied van beeldende vorming. Wij gaan
het komende jaar werken met een nieuwe methode. Om deze methode goed te gebruiken hebben alle
leerkrachten samen met een kunstenaar lessen gegeven uit deze methode. Wij hebben gemerkt dat
kinderen en leerkrachten hebben genoten. Dit jaar hopen we nog vele mooie lessen te geven en een
doorgaande leerlijn beeldende vorming in de toekomst uit te werken.
Kangoeroewedstrijd
Gisteren hebben we in de groepen 4 tot en met 8 de kangoeroewedstrijd
gedaan. De Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die
jaarlijks in maart op heel veel scholen wordt georganiseerd. Vanwege het
coronavirus hebben we in maart dit niet kunnen doen. De wedstrijd is geschikt
vanaf groep 3 t/m VWO6. Voor elke groep is er een ander niveau.
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger.
Het gaat erom dat leerlingen op een andere, plezierige manier aan de slag zijn
met rekenen, puzzels en hersenkrakers. In tweetallen zijn alle leerlingen aan
de slag gegaan. De opgaven waren soms best lastig, maar door samen te
werken lukte het meestal om de opgaven op te lossen. De meeste kinderen
vonden het leuk om eens op een andere manier te rekenen en voor herhaling
vatbaar!
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Juf Hanneke
Juf Hanneke van groep 1/2 gaat met pensioen. Vandaag heeft juf Hanneke haar lesgevende periode
alvast vrolijk afgesloten met een feestje in de onderbouw. De kinderen mochten verkleed op school
komen en allerlei spelletjes zijn er gespeeld. Juf Hanneke heeft prachtige cadeaus ontvangen.
Waaronder een prachtige vlaggetjesslinger van alle kinderen en personeelsleden van ons Kindcentrum.
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag zullen de laatste werkdagen van juf Hanneke zijn.
Helaas kan er door Corona geen afscheid georganiseerd worden voor u als ouders/verzorgers. Juf
Hanneke staat deze dagen om 13.45 uur op het plein bij het hek mocht u nog wat tegen haar willen
zeggen.

Nieuwe beslisboom
In de bijlagen van dit bericht op Social Schools vindt u de nieuwste beslisboom.
Agenda
18 december
18 december
19 dec – 3 jan
8 januari
11-22 januari
12 januari
22 januari
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Kerstviering
Om 12.15 zijn de leerlingen vrij, de kerstvakantie begint.
Kerstvakantie
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