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Agenda januari
17-01

Bezoek Wim Veldhoen in
groep 5 Veteranen dag.

22-01

Film Kulturhus gr 6,7,8

23-01

Schaatsen groep 5

28- 01

Circulatievolleybal gr 5

29-01

Circulatievolleybal gr 8
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Sufian Diab
Tess Holterman
Nour Shamma
Julian Verhaar
Naud Verhaar
Wouter Olthof
Matthijs Stam
Brent Pieterson
Hanne Scheepers
Merel Rietmeijer
Luun Winkelhorst
Sam Winkelhorst
Mart Ordelmans
Sam van der Aa
Jason Broeksema
Naomi Kremer
Mees Zijlstra
Nikki Seinen
Pep Slootheer
Dex Gorter
Dilyan Shukry
Milou Oberje
Merle Mekenkamp
Myrthe Kranenberg
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Gelukkig nieuwjaar!
De feestdagen en de kerstvakantie hebben we weer achter
ons gelaten. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad
en kunnen we allemaal met een frisse start aan een nieuw
kalenderjaar beginnen.
Voor een aantal kinderen en hun ouders zal 2020 een jaar zijn
waarin een start gemaakt wordt op de basisschool of juist op
de middelbare school. Hopelijk wordt het voor iedereen een
jaar met kansen, mogelijkheden en uitdagingen. Het team van
de Jan Ligthart werkt daar graag aan mee en wenst iedereen
dan ook een goed 2020!
We hopen dat u ons in het nieuwe jaar ook weer weet te
vinden met uw vragen, tips of opmerkingen. Ook als er leuke
dingen te melden zijn, horen we dat graag. Laten we met
elkaar in contact blijven en loop gerust binnen als u iets wilt
vertellen.
Zilveren weken
De eerste twee weken na de kerstvakantie worden ook wel de
zilveren weken genoemd.. Leerlingen en de leerkracht
hebben afstand genomen van school en komen voor het eerst
weer bij elkaar als groep. Een goed moment om, net als in de
eerste weken na de zomervakantie, extra aandacht te
besteden aan het groepsgevoel in de klas.
Aan het begin van het schooljaar, in de Gouden Weken, is er
al hard gewerkt aan de groepsdynamiek. De
groepsverwachtingen zijn vastgesteld en de groepsnormen
zijn bepaald. De eerste schooldag na de kerstvakantie worden
deze normen en verwachtingen echter opnieuw weer even
afgetast.
We besteden daarom twee weken lang extra aandacht aan
een positieve en veilige klas. Een goede sfeer in de klas maakt
dat een kind tot leren komt. Dagelijks zijn er werkvormen die
we hiervoor gaan inzetten.
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Terugblik Kerstdiner
Graag kijken wij met u terug op een gezellig en geslaagd kerstfeest. Met de
kinderen hebben we een heerlijk diner gehad in de klas. De klassen zagen er
gezellig uit; de tafels waren prachtig versierd, er was sfeervolle verlichting
en iedereen was feestelijk gestemd én gekleed.
Geweldig dat zoveel kinderen iets lekkers mee hadden genomen! Ouders
bedankt! Door uw inzet hebben de kinderen kunnen genieten van de
gerechtjes en hapjes.
Wij willen alle ouders, de ouderraad én de kerstcommissie, die zich ingezet
hebben voor deze kerstviering, bij de voorbereiding of op de avond zelf,
hartelijk bedanken!
Met elkaar hebben we er een erg geslaagde avond van gemaakt!

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

Nieuwe Leerlingen
Nieuwe leerlingen op school
Ook deze maand mogen we weer
nieuwe leerlingen op de Jan Ligthart
verwelkomen.

Citotoetsen
Eind januari en begin februari worden er in de groepen 1 t/m 8 citotoetsen
afgenomen. Met dit leerlingvolgsteem volgen we nauwkeurig de
ontwikkeling van de kinderen.
Soms heeft een kind andere talenten dan het cognitieve leren. Wij vinden
het naast de cito ook belangrijk om die kanten te benadrukken. We kijken
dus niet alleen naar de toetsen, maar ook naar inzet, betrokkenheid,
doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en sociale
vaardigheden.
Dit alles geeft ons heel veel informatie over de mogelijkheden van een kind
en het mogelijke uitstroomniveau aan het einde van de basisschool.
De resultaten van de citotoetsen en overige vakken worden bij het volgende
10 minuten gesprek met u besproken. Of eerder wanneer de leerkrachten
het belangrijk achten u over de uitslagen bij te praten.

Hallo;
Tess de Rooij
Jesse Withag
Sterre Withag
Sam van der Aa
Thijs Pranger
Nienke Pranger

in groep 3
in groep 5
in groep 2
in groep 4
in groep 1
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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Tot slot nog even dit:
Het heeft geen zin om te oefenen voor een toets of er teveel nadruk op te leggen. Wel is het zinvol om te zorgen
dat een kind goed uitgerust is, dus op tijd naar bed gaat en geen afspraken onder schooltijd heeft op de momenten
dat de toets weken gaande zijn. Voor kinderen is het belastend als zij apart van de groep getoetst moeten worden
omdat zij op dat moment in de tandartsstoel zaten. Het zou fijn zijn als dat buiten de schooltijden om gebeurt.
In de informatiefolder die als bijlage wordt meegestuurd, treft u alle uitleg over de citotoetsen aan.

Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie houden wij een hoofdluiscontrole. Een check om te zorgen dat we die vervelende kriebelbeestjes
op tijd zien en het geen probleem wordt. Even wat tips op een rijtje:
•
•

Controleer regelmatig het haar van uw kind (ook als het nog nooit hoofdluis heeft gehad). U ziet dan ook
meteen of kinderen die zelf douchen/haren wassen dat ook goed doen.
Bij twijfel: altijd kammen en blijven kammen. Een flinke scheut conditioner zorgt voor glad haar, waar de
luizenkam makkelijk door gaat.

Doorgeven wijzigingen
Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens van u en uw
kind(eren). Helaas komt het regelmatig voor dat we niet op de hoogte zijn van nieuwe telefoonnummers en/of
adressen. Het is in het belang van u en uw kind dat de leerlingenadministratie altijd up to date is, zodat we u altijd
kunnen bereiken. Vergeet u dus niet aan de groepsleerkracht of Robert Franken door te geven als u een nieuw
telefoonnummer en/of adres hebt.

Mogelijke staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari
Ondanks het feit dat er voor het basisonderwijs eindelijk een nieuwe CAO is afgesloten waarin meer geld voor
het onderwijs is overeengekomen, hebben de bonden aangekondigd de staking -die al gepland stond voor 30 en
31 januari- gewoon door te laten gaan.
Op dit moment heerst hierover nog veel onduidelijkheid in het onderwijsveld en is het onduidelijk of onze
school op deze dagen ook inderdaad gesloten zal zijn. We adviseren u vooruit te denken en nu al een plan te
maken m.b.t. de opvang van uw kind(-eren) indien de school dicht zal zijn.
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Meester Tim Kramer vervangt meester René
Helaas is meester René nog niet voldoende herstelt om alweer voor de klas te kunnen. Dat betekent dat we
voor een langere periode inval moeten regelen. Voor de kerstvakantie heeft juf Chantal dit, tot onze grote
tevredenheid, kunnen opvangen.
Echter, is er nu vervanging nodig voor de hele week en het is gelukt om groep 6 vanaf deze maand, les te laten
krijgen van meester Tim Kramer op de dinsdag tot de vrijdag. We zijn blij om hem als nieuwe collega binnen de
Jan Ligthart te hebben en wensen hem veel plezier toe bij ons op school.
We wensen meester René langs deze weg veel beterschap toe en hopen hem snel weer bij ons op school te
zien.

Even voorstelen;
Wie is meester Tim?

Mijn naam is Tim Kramer. Ik ben 21 jaar en ik woon in Nijverdal. In mijn vrije tijd ben ik druk bij de volleybal om
trainingen te verzorgen en om zelf te volleyballen.
Vanaf 21 januari zal ik te vinden zijn in groep 6 op dinsdag tot en met vrijdag. Ik heb erg veel zin om te starten
op de Jan Ligthart en hoop er een mooie periode van te maken.

Even voorstelen;
Wie is Simone Noppers?
Onze nieuwe onderwijsassistent, wil zichzelf ook graag even aan u voorstellen.
Ik ben Simone Noppers - van Dijk (44 jaar) en sinds december ben ik als onderwijsassistent aan het werk op de
Jan Ligthart. Al bijna 25 jaar werk ik met kinderen. Eerst als groepsleerkracht later ook als coach en als
pedagogisch medewerker. Al 7 jaar heb ik een kleinschalig kinderdagverblijf genaamd KiP (van de oranje
bakfiets). Dat doe ik met veel liefde en plezier, toch bleven de onderwijskriebels. Ik ben dan ook heel blij dat ik
op deze leuke school aan de slag mag. Ik ben er elke ochtend en werk in alle groepen. Dat maakt mijn werk
uitdagend, maar vooral bijzonder.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Groeten,
Team Jan Ligthart

