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Nieuwsbrief april 2018
Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van april. We zijn
inmiddels halverwege het schooljaar. In de groepen zijn de
leerdoelen voor de tweede helft van het schooljaar
omgezet in groepsplannen en als u deze nieuwsbrief leest
zijn ook de rapporten met u besproken.

Agenda april
02 – 04 2e Paasdag
03 – 04 Groep 1 t/m 4 vrij
04 – 04 Voetbaltoernooi groep 8
04 - 04 Handbaltoernooi groep 7
17 - 04 Start eindcito groep 8
19 - 04 Laatste dag eindcito groep 8
20 - 04 Koningsspelen
27 - 04 Koningsdag iedereen vrij!
30 - 04 Start Meivakantie
14 - 05 Eind Meivakantie

Er gebeuren momenteel mooie dingen op school. Hierover
leest u meer in deze nieuwsbrief. Groep 8 zal deze maand
deel gaan nemen aan de cito eindtoets. Wij wensen alle
kinderen heel veel succes en een ontspannen toets toe.
Met vriendelijke groet,
Team Jan Ligthart

Terugblik op Pasen
We hebben met de kinderen samen een prachtig Paasfeest
gevierd. De dag begon met een bijzonder ontbijtje, dat weer goed
was verzorgd door onze OR. Heel erg bedankt!

Jarigen in april
4 april
4 april
7 april
13 april
13 april
15 april
19 april
23 april

Sham Alsalem
Lisa Faber
Job Kranenberg
Eva Brakenhoff
Daan Olthof
Sven Schrooten
Tess Hosmar
Fabian Levers

groep 6
groep 1
groep 3
groep 3
groep 3
groep 6
groep 2
groep 8

In de onderbouw hebben de kinderen eieren gezocht en in de
midden- en bovenbouw konden de leerlingen op zoek naar vossen
tijdens de vossenjacht. Verder hebben we in iedere klas
afzonderlijk ook nog activiteiten gedaan die met Pasen te maken
hadden. Waaronder het beroemde eitje tik.
Het was een gezellig en plezierig Paasfeest. Foto’s zien?
http://www.janligthart.com/pages/fotos.php
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Terugblik grote rekendag

Basisschool
Jan Ligthart

Op donderdag 29 maart hebben alle groepen op school meegedaan aan
De Grote Rekendag. Deze dag stond de gehele dag in het teken van rekenen.
Het thema van dit jaar was; ‘ De school als pakhuis’.

Het doel van deze dag was om de leerlingen onderzoekend te laten rekenen.
Want zelf ontdekken levert inzicht op en maakt het rekenen leuk!
We kijken terug op een zeer interessante, leerzame dag! Op Facebook zijn
enkele foto’s hiervan terug te vinden.

Bezoekadres
Anemoon 26
7621 AZ Borne
Telefoon
074-2662286
E-mail
info@janlighart.com
Website
www.janligthart.com

Nieuwe Leerlingen

Schoolfotograaf.
Op woensdag 23 mei komt de schoolfotograaf langs. Er zullen individuele foto’s
en groepsfoto’s worden gemaakt. Binnenkort meer informatie hierover.
Koningsdag basisscholen Borne
Net als ieder jaar organiseren de buurtsportcoaches Borne, de Koningsspelen
voor alle basisschoolkinderen in Borne. Ook dit jaar starten we weer op school
met een ontbijtje in de klas. Na dit ontbijt is het de bedoeling dat de hele school
gaat deelnemen aan diverse activiteiten in het teken van sport, spel en beweging.
Like onze Facebook pagina
Via Facebook kunt u ook veel van alle ontwikkelingen op de Jan Ligthart volgen.
Als u naar de facebook pagina van de Jan Ligthart gaat en op “like” klikt, krijgt u
de berichten vanzelf op uw tijdlijn en kunt u meegenieten van leuke berichten en
foto’s.
https://www.facebook.com/BasisschoolJanLigthartBorne/

Afgelopen maand zijn er weer
nieuwe kinderen bij ons op school
gekomen.
Hallo,
Aliya Tunq in groep 1
Twan Berfelo in groep 1
We heten jullie van harte welkom
bij ons op de Jan Ligthart en
wensen jullie een leerzame en
fijne schooltijd toe.
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Wijziging aanwezigheid Robert Franken.

Zoals u in de mail heeft kunnen lezen die u 23 maart j.l is toegestuurd, zal Robert de komende periode op
woensdag en donderdagochtend aanwezig zijn op b.s. Sprankel. De overige dagen zal hij zijn directietaken
gewoon blijven vervullen op de Jan Ligthart.
Op het moment dat de directeur van b.s. Sprankel zijn werkzaamheden zal hervatten, zal Robert weer volledig
aanwezig zijn op b.s. Jan Ligthart. Hiervan zal u op de hoogte worden gehouden.
Bont Festijn
Het lijkt op dit moment nog heel ver weg, maar misschien is het goed om het alvast in uw agenda te zetten: op
30 mei hebben wij ons Bont Festijn. Dit jaar zal het in het teken van KUNST staan.
Net als tijdens de voorgaande jaren willen we ook deze keer weer een loterij houden waarbij we leuke
pakketten willen verloten. De opbrengst zal ten goede kome aan de school.
Om leuke prijzen/pakketten samen te kunnen stellen hebben we uw hulp
hard nodig. Heeft u spullen die u niet meer gebruikt en geschikt zijn voor
een loterij, dan kunt u deze spullen voor 27 april op school brengen. Dit
mag van alles zijn, wel moet het heel en nog goed te gebruiken zijn!
Hierbij kunt u denken aan levensmiddelen (blik/pot/ fles), accessoires
voor in huis tot aan bodylotion of iets voor in bad. Speelgoed en boekjes
mogen natuurlijk ook.
U kunt uw bijdrage inleveren bij de leerkracht van uw kind.
In de volgende Info kunt u meer lezen over dit festijn. Wij kijken er nu al
naar uit! Wordt vervolgd dus!

DRINGENDE OPROEP NIEUWE VERKEERSBRIGADIERS!
In de nieuwsbrief van maart hebben wij al een oproep gedaan dat we m.i.v volgend schooljaar nieuwe
ouders/opa’s/oma’s/tantes en ooms, nodig hebben om de kinderen veilig te laten oversteken. Een groot aantal
van de huidige ouders stopt namelijk binnenkort omdat hun laatste kind van school gaat.
Helaas heeft deze oproep niets opgeleverd. Vandaar dat we deze nogmaals plaatsen. Helpt u de kinderen van
de Jan Ligthart met veilig oversteken??? Meldt u zich alstublieft aan bij Robert Franken of Mandy de Bruijn.

Wijzigingen doorgeven
Bent u verhuisd, is uw persoonlijke situatie veranderd, heeft u een ander telefoonnummer, 06-nummer of
emailadres gekregen? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan Robert Franken?

Vriendelijke groet,
Team Jan Ligthart

