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Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn Joey uit groep 1-2, Elen uit groep 3-4,
Rashmitha en Davy uit groep 4-5, Tamara uit groep 5-6 en Jazzlynn uit groep
8 jarig. Wij wensen jullie een heel gezellige dag toe! Alvast van harte
gefeliciteerd!
Een broertje!
Hermela uit groep 4-5 is de trotse zus geworden van een broertje. Hij heet Aram en hij is 11 februari
geboren. Wij wensen het gezin veel geluk en liefde toe.
Welkom
Wij heten Celeste en Sam welkom bij ons op school. Celeste is vorige week gestart in groep 8 en Sam
in groep 5-6. Wij wensen jullie veel ontwikkelplezier toe!
Bijbelverhalen
In de weken na de voorjaarsvakantie gaan we met het thema ‘voelen’ aan de
slag. In dit thema ontdekken de kinderen hoe onze gevoelens ons vertellen hoe
we in een relatie staan met onszelf en de wereld om ons heen. En wat het
betekent om, naast ons verstand, ook ons gevoel serieus te nemen wanneer we
voor keuzes komen te staan.
In het Bijbelverhaal van de blindgeborene geneest Jezus een man die nog nooit
heeft kunnen zien, De Schriftgeleerden en Farizeeën kunnen er met hun
verstand niet bij: ‘Dit is onmogelijk en dus is hier een kwade macht aan het
werk!’ De man die voorheen blind was, weet het echter zeker: ‘Mij is iets goed
overkomen, deze Jezus komt van God.
Directietaken na 1 maart
In het tijdspad van de sollicitatieprocedure staat dat in maart de eerste gesprekken met kandidaten
zullen plaatsvinden. Officieel zal Petra Oldenbeuving per 1 maart overstappen naar De Regenboog,
maar zij wil alles op De Lichtbaak goed achterlaten. Daarom zal zij ook na 1 maart nog op bepaalde
dagen aanwezig zijn bij ons op het kindcentrum. Voornamelijk op de donderdag en vrijdag. Op
maandag en dinsdag is Marlise Dekker (de leerkracht van groep 6-7) het aanspreekpunt. Op woensdag
zijn dit Janita Oortwijn en Marlise Dekker en op de donderdag en vrijdag is dit Petra Oldenbeuving.
Uiteraard kunt u eerst bij de leerkrachten terecht.
Nieuwsbrief
Bedankt voor alle reacties op de enquête. Wij gaan de resultaten eerst intern bekijken en daarna
bepalen waar voor ons nog verbeteringen te behalen zijn. Deze punten zullen met u worden gedeeld.
Op de vraag over de nieuwsbrief heeft de meerderheid aangegeven dat er geen aparte nieuwsbrief
gemaakt hoeft te worden. Vanaf nu zal er elke twee weken een samenvatting, van alle berichten die
geplaatst zijn op Social Schools, verstuurd worden.
In de mail komt dan een overzicht van de schoolbrede berichten en de berichten per groep. Er zal
regelmatig op Social Schools een bericht geplaatst worden over de Bijbelverhalen, die centraal staan in
de periode en elke maand worden de jarigen en de nieuwe leerlingen genoemd. Zo komt de inhoud van
de berichten nog steeds overeen met het aanbod in de huidige nieuwsbrief.
Meester- en Juffendag
De meester- en juffendag stond op de vrijdag na de voorjaarsvakantie gepland. Aangezien wij net
weer allemaal fysiek op school zijn en de afgelopen twee weken al veel in het teken hebben gestaan
van groepsbinding en het samen zijn, hebben wij ervoor gekozen om de meester- en juffendag te

verplaatsen naar een later moment dit schooljaar. Zodra er een datum bekend is, zal dit met u gedeeld
worden.
CITO toetsen
Normaal gesproken hadden wij half januari in de midden- en bovenbouw de Citotoetsen afgenomen.
Cito adviseert om deze toetsen pas af te nemen wanneer leerlingen weer minimaal twee weken fysiek
op school zijn. Wij zullen daarom de Citotoetsen tussen 8 en 19 maart afnemen. Deze toetsen zijn één
van de informatiebronnen om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind(eren). Op basis
van deze resultaten wordt er gekeken waar wij alle leerlingen nog extra bij kunnen ondersteunen.
Rookvrije omgeving
Ons schoolplein en de omgeving om ons schoolplein is een rookvrije zone. Dit in het belang van de
gezondheid van de kinderen. Daarom vragen wij u tijdens het wachten niet te roken. Alvast bedankt.
Testen ouder of gezinslid
Wanneer u als ouder of een gezinslid getest wordt op Corona, dan vragen wij u
uw kinderen thuis te houden in afwachting van de uitslag. Dit om eventuele
verspreiding en het risico dat een groep in quarantaine moet te voorkomen.
Stroomschema bij afwezigheid leerkracht
Het kan in deze tijd extra voorkomen, dat een leerkracht i.v.m. milde klachten niet mag komen
werken. Door het leraren te kort kan dit helaas niet altijd opgevangen worden. Door de strengere
Coronamaatregelen mogen de groepen niet gemixt worden. Daarom hierbij nogmaals het
stroomschema bij afwezigheid van een leerkracht.
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Agenda
22-26 februari
8-19 maart
15 maart
1 april
2 april

Voorjaarsvakantie
CITO toetsen
Start thema
Paasviering
Goede Vrijdag

