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Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn Ishairo uit groep 1-2, Jay uit groep 3-4,
Jayden en Sergio uit groep 5-6 en Rana uit groep 6-7 jarig. Wij wensen jullie
een heel gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!
Bijbelverhalen
In de komende weken staat het thema ‘verdienen’ nog
steeds centraal.
Ik verdien een dikke tien.
En dan ook nog wat kastelen
en een schatkist met juwelen.
Ik wil een tijger en een paard
want dat ben ik zeker waard.
(gedichtje onderbouw)
Als je je inzet, verdien je een beloning. Een compliment, een reep chocolade of een goed salaris. Thuis,
in school en in de samenleving vinden wij dit heel gewoon en onze kinderen worden ermee opgevoed.
Maar is dit wel zo eenvoudig?
De Bijbelverhalen in dit Trefwoordthema zorgen ervoor dat wij vragen gaan stellen. Zo vertelt Jezus
over een merkwaardige baas: arbeiders die de hele dag gewerkt hebben, betaalt hij net zoveel als
arbeiders die maar een uurtje gewerkt hebben. Hoe zit dat dan met loon naar werken? Hoe eerlijk is
het dat topvoetballers miljoenen verdienen? Krijg je niks als je niet werkt? En wat als je niet kunt
werken?
In een ander Bijbelverhaal gaat Jezus op visite bij een corrupte belastingambtenaar die voor de vijand
werkt en ook nog eens geld achterover drukt. De mensen spreken er schande van: dat verdient die
man niet! Straf, dat verdient hij! Of verdienen mensen altijd nog een tweede kans?
De kinderen worden uitgedaagd om samen na te denken, vragen te stellen en zelf naar antwoorden te
zoeken. De verhalen en liedjes geven belangrijke vragen mee zoals: Wat is rechtvaardig en maakt geld
mensen gelukkig?
Weer terug naar school!
Afgelopen dinsdag is bekend geworden dat de basisscholen en de kinderopvang (met uitzondering van
de BSO) vanaf 8 februari weer open mogen. Wij zijn daar erg blij mee! Meer informatie over de huidige
richtlijnen vindt u in de brief op Social Schools.
Procedure nieuwe directeur
Vorige week heeft de adviescommissie een profielschets samengesteld naar aanleiding van input vanuit
het team en de MR leden. Het bestuur heeft met deze profielschets een vacature opgesteld, die deze
week intern binnen het CKC verspreid zal worden. Wij hopen dat er snel een aantal geschikte
kandidaten zijn waar wij gesprekken mee kunnen gaan voeren.
Groet, de Adviescommissie
Studiemiddag donderdag 11 februari
Op donderdagmiddag 11 februari staat een studiemiddag gepland. Alle kinderen zijn hierdoor om
12.15 uur vrij. Ze hoeven dus alleen voor de kleine pauze wat te eten en te drinken mee te nemen.

Schoolfruit
Nu de scholen weer opengaan, zal ook het schoolfruit weer opgepakt
worden. Dit betekent, dat de kinderen op woensdag, donderdag en
vrijdag geen fruit voor 10.00 uur mee hoeven te nemen.
Ouderraad zoekt enthousiaste, actieve ouder(s) en een
nieuwe voorzitter.
Herken jij jezelf in de oproep hierboven, dan zijn wij op zoek naar
jou!
In verband met het vertrek van een aantal ouders, willen wij ons team heel graag versterken met 4 of
5 enthousiaste ouders die het leuk vinden om te helpen bij het organiseren van 2 of 3 activiteiten per
schooljaar. Hierbij kun je denken aan activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, afscheid groep 8 enz.
Ook zoekt de or een nieuwe voorzitter met ingang van het schooljaar 2021/2022 in verband met het
aankomende vertrek van de huidige voorzitter. De voorzitter is de eerste contactpersoon voor school,
bereid samen met de secretaris de vergaderingen voor, en zit de vergadering voor.
De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar waarbij diverse onderwerpen aan bod kunnen komen. Het
gaat hierbij niet alleen om de te organiseren activiteiten, maar ook andere zaken die te maken hebben
met school. We zijn immers het klankbord van alle ouders.
Het is vooral een hele leuke manier om meer betrokken te zijn bij de school van je kind(eren).
Ben je na het lezen van bovenstaande enthousiast geworden of heb je nog vragen? Neem dan contact
op met Monique Oudman (moeder van Babet uit groep 8) en stuur aan e-mail naar
moniqueoudman@gmail.com
Enquête communicatie tijdens Corona
Afgelopen november hebben wij een enquête uitgezet om te kijken hoe u als
ouder de communicatie tijdens de Corona periode ervaart. Hier zijn een
aantal mooie punten in naar voren gekomen en ook een aantal
ontwikkelpunten. Graag willen wij u vragen om nogmaals deze kleine enquête
in te vullen om te kijken of er veranderingen zijn ten opzichte van uw mening
in november. Zodat wij weten of onze uitgezette acties verbetering hebben
opgeleverd. In de enquête zijn zeven ja/nee vragen opgenomen met aan het
eind een open vraag, u kunt naar de enquête via de volgende link;

https://docs.google.com/forms/d/1mtz_IKQGZOZEHXWuGbFxbFVD7qLP2kSlpTY_wfNT9nY
Herinnering afwezigheid
Vanaf 1 maart start Petra Oldenbeuving als directeur van een ander kindcentrum binnen CKC Drenthe.
Om de andere school alvast te ondersteunen zal zij vanaf maandag 25 januari de maandagen
werkzaam zijn op de andere school. Marlise Dekker en Janita Oortwijn zullen als leden van het
managementteam bepaalde taken overnemen. Marlise Dekker zal daarom op de maandagen uit
geroosterd worden. Door de lockdown en het tijdspad van de procedure voor het zoeken van een
nieuwe directeur, zal Petra Oldenbeuving waarschijnlijk op 1 maart nog niet volledig afscheid nemen
van De Lichtbaak. Er zal gekeken worden naar een tussenoplossing. Zodra hier meer duidelijkheid over
is, zal dit met u gecommuniceerd worden.
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8 februari
11 februari
12 februari
15 t/m 18 februari
22-26 februari

Weer naar school
Studiemiddag kinderen om 12.15 uur vrij
Rapport mee
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7 en adviesgesprek groep 8
Voorjaarsvakantie

