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Agenda
05– 11

Oudergesprek ZIEN!

06 – 11

Oudergesprek ZIEN!

08 – 11

Bezoek schrijver gr 4

09 – 11

Bezoek schrijver gr 7

12 – 11

Groep 8 bezoek Bataafs. L

14 – 11

Groep 8 bezoek Twickel H

23 – 11

Tafeltennistoernooi gr 6

26 – 11

Start Swim to play gr 5,6,7

28 – 11

Pietenochtend

30 – 11

Groep 1 t/m 4 vrij

Nieuwsbrief november 2018
De tijd vliegt. Alweer een maand voorbij en nieuwe leerlingen en
leerkrachten binnen ons onderwijsteam hebben intussen hun
plekje gevonden en voelen zich, hopelijk, veilig en vertrouwd op
onze school. November, een nieuwe maand vol activiteiten, staat
alweer voor de boeg. In deze nieuwsbrief leest u hier alles over. We
wensen u weer veel leesplezier en we hopen iedereen te mogen
ontmoeten tijdens de georganiseerde activiteiten.
Vriendelijke groeten,
Team Jan Ligthart

Terugblik Kinderboekenweek
Wat hebben we genoten Van de Kinderboekenweek. Het thema “kom erbij”
sprak iedereen aan. De hele week heeft in het teken gestaan van lezen,

boekpromotie en voorlezen. En wat was het gezellig in de groepen
met al die leuke activiteiten rondom vriendschappen.
De Kinderboekenweek hebben we feestelijk afgesloten in de hal. Alle
groepen presenteerden daar hun zelfgemaakte vriendschapsrecept.
Er waren heel wat mooie recepten geschreven. Creatief en knap.
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Luna van Loon
Jasmijn Brinkman
Danique Berkhoff
Chris Wiegerink
Lot Veldhuis
Jorick Molenkamp
Lucia Krab
Fleur Tijink
Robine Wesselink
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Terugblik “De Rattenvanger”
Woensdag 31 oktober zijn de groepen 5 t/m 8 naar deze voorstelling
geweest in het Kulturhus. De rattenvanger van Hamelen werd verteld
door schoonmaakster Adelien en was een spannend en muzikaal
sprookje over moed en verleiding.
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Terugblik turnen groep 3 en 4
Woensdag 17 en vrijdag 19 oktober waren de turnsportdagen voor groep 3 en
4. Onder leiding van de buurtsportcoaches en de studenten van ROC Sport en
Bewegen hebben de kinderen veel plezier gehad bij de diverse
turnonderdelen. De kinderen hebben genoten van deze sportieve ochtenden.

Eerste oudergesprekken
Maandagmiddag/avond 5 november en dinsdagmiddag/avond 6 november
vinden de eerste oudergesprekken van dit schooljaar plaats. Tijdens dit
gesprek ligt het accent niet op het de resultaten, maar op het welbevinden en
de betrokkenheid van uw kind(eren). De bevindingen vanuit ZIEN! zullen
hierin worden meegenomen.
U heeft de uitnodiging voor dit ZIEN! gesprek inmiddels ontvangen. Tevens zat
hier ook een oudervragenlijst bij. We zouden het op prijs stellen als u deze
wilt invullen en wilt meenemen naar het gesprek.
AVG
We hebben inmiddels alle invullijsten terug en weten nu van welke leerlingen
we geen foto’s mogen publiceren. Dit is fijn, want we zijn intussen alweer
begonnen met het plaatsen van foto’s op Facebook van activiteiten. Ook zal
de site binnenkort worden aangepast en komt er een nieuwe schoolgids
online.
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Nieuwe Leerlingen
Deze maand is er een nieuw jongetje
bij ons op school begonnen.
Hallo,
Dylano Eeftink
We heten jou van harte welkom
bij ons op de Jan Ligthart en
wensen je een leerzame en
fijne schooltijd toe.
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Per 1 januari 2019 een nieuwe naam

Tijdens de studiemiddag op 31 oktober jl., waarbij alle personeelsleden van stichting Marcant-BSV en stichting
Komt aanwezig waren, werd de nieuwe naam van de nieuw te vormen stichting bekend gemaakt. Vanaf 1
januari 2019 zullen wij verder gaan als stichting de Brigantijn.
“Een Brigantijn is een tweemaster met een rijke historie waarbij ontwikkeling, vernieuwing en vooruitgang
belangrijk waren. Het schip stond bekend om zijn wendbaarheid en goede vaareigenschappen. Om dit schip te
kunnen bevaren is een bemanning nodig die als team dezelfde koers vaart. Ieder met z’n eigen expertise, met z’n
eigen talent en z’n eigen verantwoordelijkheid”, zo luidt de verklaring voor de naamkeuze.

Noodoproep! Oversteekouders nodig!
Wie komt ons klaar-over team versterken, we hebben echt nog mensen nodig!
Vanwege de veiligheid van de kinderen vragen wij om uw hulp. Wij zijn nog steeds op zoek naar 3 hulpouders
die de kinderen veilig kunnen laten oversteken. Uw eigen kinderen kunnen tijdens uw hulp bij de juf/meester in
de klas blijven.
Iedereen die geïnteresseerd is en wil bijdragen aan een stukje verkeersveiligheid op De Jan Ligthart kan zich
hiervoor aanmelden bij Robert Franken.
U wilt uw kind toch ook veilig (alleen) naar school laten gaan? Geef u dan op als oversteekouder.
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Bezoek aan VO scholen
De leerlingen van groep 8 gaan een spannende tijd tegemoet. Ze gaan zich voorbereiden op de middelbare
school en gaan daarom, samen met de klas, een aantal VO scholen bezoeken in deze maand. Leuk, leerzaam en
spannend!

Sinterklaas komt er alweer aan.
Voor de meeste kinderen breekt er weer een spannende tijd aan; de Sint komt op
zaterdag 17 november weer in ons land! De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn dan
ook al weer in volle gang. We gaan op school kijken naar het Sinterklaasjournaal en
de belevenissen volgen. We hopen dat de Sint dit jaar ook tijd heeft om op 5
december bij ons op school te komen.
Groep 1 t/m 4 heeft op 28 november een gezellige Pietenochtend en groep 5 t/ 8 gaat
lootjes trekken. De exacte datum hiervoor zal zo snel mogelijk volgen.

Om alvast te noteren…

Nieuws van de kerstcommissie!!!
Wij willen u alvast laten weten dat er op donderdag 20 december 2018, voorafgaand aan het kerstdiner, een
Kerstmarkt georganiseerd gaat worden. De exacte invulling voor deze avond staat nog niet helemaal vast,
nadere informatie hierover volgt zo snel mogelijk.
Belangrijk is wel dat de kinderen de middag van 20 december VRIJ zijn.
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PBS op school
De afgelopen maanden zijn we in alle groepen middels gedragslessen, activiteiten en spelletjes weer hard aan
het werk geweest met PBS. We zijn bezig geweest met het herhalen van de gedrags-verwachtingen van WC, gang,
plein, binnenkomst klas, lesovergangen, zelfstandig werken, samenwerken en gym. Deze gedragsverwachtingen zijn
herhaald. Dit is nodig omdat er nieuwe kinderen op school zijn gekomen die hier nog niet mee gewerkt hebben. En
we ook weer even moeten opfrissen voor de andere kinderen.
Natuurlijk hebben we hierbij weer het beloningssysteem gehanteerd, want gewenst gedrag wordt beloond.
Leerlingen kunnen individueel, maar ook als groep een muntje/kaartje verdienen en bij het afgesproken aantal
gevulde kaartjes/muntjes in het beloningssysteem wordt een beloning gerealiseerd. In elke groep kan dit anders
zijn. De groepsleerkracht bepaalt in overleg met zijn/haar leerlingen waaruit de beloning zal bestaan.

Goed gedrag kun je leren, ook thuis
Tip 1:
Geef dagelijks complimenten over positief gedrag
Neem elke dag even de tijd om aandacht aan uw kinds positieve kwaliteiten te besteden. Maak minstens één
opmerking over iets positiefs dat uw kind zei, deed of probeerde te doen. Het is waarschijnlijker dat kinderen
positief gedrag in stand houden, wanneer ze leren dat ze door positief gedrag aandacht krijgen.

Tip 2:
Een verrassingsbriefje, kaartje verstoppen
Leg zo nu en dan een verrassingsbrief of kaartje neer; onder de dekens, in de schooltas, in de jaszak van uw kind
om positief gedrag te complimenteren. Schrijf er kort en duidelijk op wat u zo goed vindt van uw kind; ‘ je kwam
direct toen ik je riep, super!’ ‘je hebt je kleding in de wasmand gedaan na het douchen, fijn!’
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Tip 3:
Belonen van gewenst gedrag
Hang een beloning activiteitenlijstje in de keuken. Schrijf er 6 leuke kleine activiteiten op die u samen met uw
kind gaat doen als het zich positief heeft gedragen die dag/week.
Spreek samen met uw kind af welke activiteit jullie samen doen als het zich aan een bepaalde afspraak heeft
gehouden; bijvoorbeeld ‘ik hang mijn jas op als ik binnen kom’, ‘ik ruim mijn tas op als ik van school kom’, ‘ik
loop rustig op de trap’. Iedere keer als u merkt dat het kind zich aan deze regel houdt maak u een compliment
of deelt u een sticker uit.
Tip 4:
Het complimentenspel
Dit spel kunt u spelen tijdens het eten bijvoorbeeld.
Gooi een munt op om te bepalen wie eerst mag. Kop begint. Maak een compliment over iemand die aan tafel
zit, maar zeg niet wie het is. Bijv.: ‘Ze heeft en mooie trui aan.’ De anderen proberen te raden wie het is. Wordt
er verkeerd geraden, maak dan nog een compliment: ‘Ze helpt altijd geweldig bij het lezen op school’. Als het na
3 complimenten nog niet is geraden, vertel dan wie het was.
Terugblik bezoek Bussemakershuis
Vrijdag 5 oktober zijn de kinderen van groep 3 naar het
museum 'het Bussemakershuis" geweest. Daar gingen zij echt
een stuk in de tijd terug.
De kinderen (verdeeld over drie groepen) werden opgewacht
door de werksters (vrijwilligers van het educatieteam) in
mooie kleding uit die jaren. Samen met alle vrijwilligers en
hulpouders kregen de kinderen een korte uitleg over het huis.
Daarna gingen de drie groepen aan het werk, schrijven met
kroontjespen en inkt, leesplank-woordjes raden/leggen en
puzzelen met Ot en Sien. De kinderen waren super
enthousiast en willen heel graag ook een keer in de klas met
pen en inkt schrijven. Het was leerzaam en leuk.
Het museum bezoek is een aanrader!

Tot de volgende nieuwsbrief!
Groetjes Team Jan Ligthart

