Nieuwsbrief

22 januari 2021

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn Abrar uit groep 8, Lydya uit 5/6, Demi uit
groep 6/7, Sem, Izaijah, Damian en Esmee uit groep 1/2 jarig. Wij wensen
jullie een heel gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!
Zusje
Dylano en Djamilla hebben een zusje gekregen. Wij wensen jullie heel veel
geluk samen toe!
Bijbelverhalen
Het thema van de komende weken is ‘verdienen.’ Je kunt geld, waardering of straf verdienen. Heel
verschillende voorbeelden, maar telkens gaat het om iets dat jou toekomt. In het Nieuwe Testament
komen wij regelmatig verhalen tegen die hierover gaan. De verhalen van het Nieuwe Testament zetten
ons extra aan het denken. Want wat moeten wij met het verhaal van Jezus over een landeigenaar die
zijn arbeiders evenveel betaalt, of ze nou de hele dag gewerkt hebben of maar een uurtje? Mooie
gesprekken, die u misschien met uw zoon of dochter zou kunnen voeren.
Verlening lockdown
Zoals u waarschijnlijk al begrepen heeft, is de lockdown verlengd tot en met maandag 8 februari. Wij
hopen iederen op dinsdag 9 februari weer op school te ontmoeten. Op donderdag 11 februari staat er
een studiemiddag gepland. In verband met de schoolontwikkeling zal de studiemiddag wel doorgaan.
Dit betekent, dat de kinderen op donderdag 11 februari om 12.15 uur vrij zijn.
In de bijlage vindt u een brief namens het College van Bestuur over de lockdown en daarbij behorende
onderwerpen.
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.
Procedure nieuwe directeur
De MR heeft afgelopen week met het bestuur gesproken over de
procedure van de benoeming van een nieuwe directeur. De adviescommissie
zal gevormd worden met een afgevaardigde vanuit de reguliere Lichtbaak, de
Taalklas, de kinderopvang en vanuit de MR. Dit zal z.s.m. gebeuren.
Met inbreng van het team zal er een profielschets opgesteld worden. Bij
geschikte kandidaten zal er samen met het bestuur en de adviescommissie
gesprekken plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte. Met vriendelijke
groeten, de MR
Rapport
De kinderen zullen, zoals het er nu uitziet, op 12 februari gewoon hun rapport
mee naar huis krijgen. De leerkrachten werken er hard aan om u op dit
moment een zo volledig mogelijk overzicht te kunnen geven van de
ontwikkeling van uw zoon of dochter. Het rapport zal geen nieuwe Cito
gegevens bevatten.
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Mocht u het rapport nog thuis hebben, dan is het belangrijk dat uw zoon of dochter deze na de
lockdown zo snel mogelijk mee naar school neemt.
Agenda
9 februari
11 februari
12 februari
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