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Nieuwsbrief juni 2021
Bijna vakantie...
Beste ouder(s)/ verzorger(s),

№ 9 2020-2021 juni

Agenda juni/juli
07-06
08-06
16-06
24-06
25-06
01-07
06-07
07-07
07-07
09-07

Schoolfotograaf
Start afname E-toetsen Cito
Kamp groep 8, tot 18 juni
Studiedag alle lln. vrij
Rapport mee
Wisselmiddag
Schoolreisje op school
Musical groep 8
Laatste schooldag gr 8
Laatste schooldag. Lln
om 12.00 uur vrij.

Wij feliciteren in juni
1 juni
2 juni
4 juni
4 juni
4 juni
4 juni
6 juni
6 juni
7 juni
8 juni
9 juni
15 juni
20 juni

Jaroah Minipko Onka
Maaike van der Weide
Lilly de Jonge
Merle Buikema
Stijn Sissons
Daniek Stokkers
Anaïs Olsman
Jade Boomkamp
Tigo Telman
Jelke Kranenberg
Tygo Verbeek
Nore Tichelaar
Rosie Hovanesian

27 juni

Nikki Vossebeld

groep 1
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

6
8
7
7
5
6
1
1
8
6
5

groep 3
groep 3

We zijn alweer bijna aan het einde van dit schooljaar. Wat is
het weer snel omgevlogen! En wederom een heel speciaal en
bewogen schooljaar, waarin de COVID-19-crisis een enorme
impact op alles en iedereen heeft gehad en nog steeds heeft.
Wij willen u heel erg bedanken voor uw begrip en
medewerking.
Hopelijk wordt het volgend jaar heel anders! Een jaar waarin
veel leuke activiteiten voor de leerlingen wel door kunnen gaan
en er weer fysiek contact mogelijk is met ouders. Dat hebben
we namelijk erg gemist.
We gaan de positieve punten die, ons het afgelopen jaar
hebben gebracht, zeker meenemen. Want we hebben gezien
dat (jonge) kinderen heel veel zelf kunnen, dat we ook met
minimale vrijheid en middelen toch veel leuks kunnen
organiseren en dat de digitale wereld ons ook veel te bieden
heeft.
Helaas was het ook een jaar waarin wij 2 ouders van onze
leerlingen Sophie en Suuz hebben verloren. Via deze weg willen
wij de nabestaanden nogmaals veel sterkte wensen bij dit
verschrikkelijke verlies.
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De komende weken, tot aan de zomervakantie, gebeurt er nog heel veel. We
nemen afscheid van de kinderen die wij acht jaar of langer onder onze hoede
hebben gehad. Ook kijken we vooruit naar de formatie voor het komende
schooljaar. En natuurlijk, zoals in elke periode van het jaar, willen we de
kinderen nog veel leren voordat ze over gaan naar hun nieuwe groep. Tot slot,
willen we de kinderen ook nog een schoolreisje op school geven!
Wij willen graag alle ouders bedanken die dit jaar -op welke manier dan ookweer betrokken zijn geweest bij de Jan Ligthart. Ook volgend schooljaar blijven
wij een school die het verschil wil maken voor kinderen, ouders en teamleden.
Kortom een plek waar je veel leert en waar het fijn is om naar school te gaan.
Rest ons u en uw gezin een hele fijne zomervakantie toe te wensen (met alle
versoepelingen in zicht moet dit vast gaan lukken!) Tot 23 augustus!
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Nieuwe Leerlingen
Nieuwe leerlingen op school
Yeah, we hebben weer heel veel
nieuwe leerlingen erbij.
Welkom;
Raphael Uittenboged
Lore Pen
Diaz Stokkers
Kick Overweter
Gwen Stuivenberg
Rori Huigen

Zelftesten
Vorige week zijn op onze school de zelftesten voor het personeel van school
binnen gekomen. De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande
coronamaatregelen in school, zoals handen wassen en afstand houden.
Collega’s kunnen, op vrijwillige basis, zichzelf twee keer per week preventief
testen. Door regelmatig preventief te testen, kan een besmetting
vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden
voorkomen. Preventief testen betekent: testen zonder dat er klachten zijn.
Wanneer een medewerker klachten heeft, moet er vanzelfsprekend een
testafspraak bij de GGD gemaakt worden.

gr 1
gr1
gr1
gr1
gr1
gr1

We heten jullie van harte welkom.
En, wij wensen jullie een leerzame
en fijne schooltijd toe bij
ons op de Jan Ligthart.

Nieuwsbrief Jan Ligthart

Wij doen mee aan de actie;
TWENTSE SCHOLEN STRIJDEN TEGEN TEXTIELAFVAL
Van 31 mei tot en met 24 juni vindt de Textiel Race Twente plaats.
Tien scholen leren alles over het belang van hergebruiken, repareren en recyclen van
textiel! Na een gastles nemen de scholen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk kleding
en oud textiel in te zamelen. Het opgehaalde textiel en kleding wordt hergebruikt en
gerecycled. En de school die het meeste inzamelt wint een geheel verzorgde schoolreis.
Zo maakt de Textiel Race het inzamelen leuk, leerzaam en gemakkelijk!
De scholen die meedoen zijn:
• De Compaan Maardijk uit Almelo
• Jan Ligthartschool uit Borne
• St Staphanus uit Borne
• De Bron uit Enschede
• De Jonge Helden uit Enschede
• Honesch uit Haaksbergen
• De Bleek uit Hengelo
• De Zwaluw uit Markelo
• IKC Magenta uit Delden
• De Akkerwal uit Enter
Steun deze actie en daarmee het milieu.
Textiel op de juiste manier inleveren is belangrijk. Denk bij textiel aan een oude trui,
oude sokken, oude gordijnen of een oude handdoek.
Kijk voor meer informatie over wat er bij textiel hoort op www.twentemilieu.nl/textiel.
Voor onze school hebben de groepen 7 en 8 zich aangemeld voor dit project.
Gezamenlijk willen deze groepen proberen zo veel mogelijk oud textiel in te zamelen.
Dit kan niet zonder uw hulp.
Hoe? Geef oude textiel mee aan uw kind naar school.
De kinderen van groep 7 en 8 zorgen er dan voor dat het textiel in de textielcontainer
komt. De container staat van 31 mei t/m 24 juni bij de Jan Ligthart.
Dus, doe mee en help de meeste textiel te verzamelen en daarmee de geheel verzorgde
schoolreis voor onze school!
Deel deze oproep ook met familie, buren en vrienden. Zo helpen we met ons allen het
milieu!
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Missie 'Geef een (prenten)boek cadeau'

Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie alle kinderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken.
Wat zou het mooi zijn als ieder kind een eigen verzameling met de mooiste kinderboeken in zijn kamer heeft
staan – met als resultaat dat boeken een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven.
Om die boekenkast te vullen, worden ieder jaar een jeugdboek en een prentenboek beschikbaar gesteld voor
een klein bedrag. De boeken zijn te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door
de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor
reden ook, thuis geen boeken hebben.
Het prentenboek van 2021 is Max en de Maximonsters van Maurice Sendak en ligt vanaf 18 juni in de
boekhandel voor € 2,50.

Noodopdroep! Oversteekouders nodig!
Wie komt ons klaar-over team versterken, we hebben mensen nodig!
Elke schooldag staan er bij de oversteek verkeersbrigadiers, die ervoor zorgen dat de kinderen veilig kunnen
oversteken. Dankzij deze brigadiers kunnen de kinderen zelfstandig naar school. Ook volgend jaar zullen er weer
ouders nodig zijn om te helpen met het oversteken. Verschillende ouders nemen afscheid omdat ze geen kind
meer bij ons op school hebben zitten en daardoor ontstaan er weer lege plekken.
Helaas geven steeds minder ouders zich op als nieuwe brigadier. Daarom vragen we alle ouders om zich op te
geven. Want, mochten er niet genoeg aanmeldingen komen, dan zullen we helaas genoodzaakt zijn om het
oversteken te stoppen!
U wilt uw kind toch ook veilig (alleen) naar school laten gaan? Geef u dan op als oversteekouder. Stuur een
mailtje met uw naam en telefoonnummer naar g.denotter@stichtingbrigantijn.nl
Alle oversteekouders die dit jaar hebben geholpen om onze leerlingen veilig te laten oversteken, bedankt
voor jullie inzet. We hopen volgend jaar weer op uw oversteekhulp te kunnen rekenen.
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Sophie is geboren!
Gelukkig was er ook mooi nieuws in het afgelopen jaar! Juf Hilde en haar man Jory, zijn voor de tweede keer,
ouders geworden. Op 23 april is dit mooie, lieve meisje geboren. Ze heeft Sophie Hanna. We wensen Juf Hilde,
haar man Jordy en hun zoontje James, heel veel geluk met elkaar!

Uitslag CITO- eindtoets groep 8
Na de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de individuele score van de Centrale
Eindtoets 2021 ontvangen. De uitslag van de CITO-eindtoets van groep 8 is boven verwachting goed!
Wat zijn wij trots op de leerlingen van groep 8, maar ook op ons onderwijs, want wat hebben zij de toets
goed weten te maken! Zowel over de individuele als de schoolscore kunnen we heel tevreden zijn.
De schoolscore lag dit jaar ruim boven het landelijk gemiddelde van 535. Toch wel iets om super trots op te zijn!
Al onze leerlingen hebben inmiddels het door hen gewenste plekje op het voortgezet onderwijs gekregen. Nog
even groep 8 afronden...en dan...op naar de middelbare school!
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Schoolreisje op school

Ook dit jaar zit een ‘normaal’ schoolreisje er helaas nog niet in. Maar, wij als team, willen toch graag dat de
leerlingen een dag kunnen genieten van een alternatief schoolreisje. Daarom komt het schoolreisje dit jaar naar
onze school toe. Zo heeft iedereen toch een schoolreisje om nog jaren over na te praten. Wat de kinderen
precies te wachten staat, blijft nog een verrassing!
Op dinsdag 6 juli zullen wij als team een dag verzorgen die het plezier van een schoolreisje zal evenaren. En dat
zonder dat we het schoolterrein hoeven te verlaten. Informatie omtrent deze dag volgt zo snel mogelijk via de
mail. We hebben namelijk ouders nodig die ons komen helpen en omdat het buiten is, mag dit weer!
We hopen vooral op mooi weer en weten vrijwel zeker dat de leerlingen een onvergetelijk dagje vol plezier
zullen hebben. Alleen, voor het verstoppen in de bus zijn we nog op zoek naar een alternatief, maar suggesties
zijn welkom! ☺

Buitenspelen is belangrijk!
Naar buiten allemaal! Lekker genieten van de zon!
Natuurlijk weten we dat buitenspelen heel belangrijk is voor kinderen, ook bij minder goed weer. Toch wordt
er door kinderen steeds minder buiten gespeeld.
Rennen, springen, graven in het zand…
Buitenspelen is niet alleen goed voor kinderen vanwege de frisse lucht, maar er zijn nog veel meer redenen om
je kind dagelijks minstens een uur buiten te laten bewegen. Om maar wat te noemen: buitenspelen maakt een
kind sterker en socialer.
En wist u dat...
➢ kinderen beter eten en slapen wanneer ze regelmatig buiten spelen?
➢ buitenspelen voor een sterk gebit en sterke botten zorgt door de vitamine D die je aanmaakt door
zonlicht?
➢ kinderen goed leren voor zichzelf op te komen door met elkaar buiten te spelen?
➢ door veel en vaak buitenspelen, kinderen steeds beter in staat zijn zelf situaties (creatief) op te
lossen?
➢ het heel goed voor de ogen is als kinderen twee uur per dag buitenspelen?
➢ kinderen zich na het buitenspelen veel beter kunnen concentreren?
➢ kinderen heel veel ontdekken tijdens het buitenspelen?
➢ kinderen ervaren waar ze goed in zijn wanneer ze veel buitenspelen?
➢ kinderen die veel buitenspelen een betere hersenontwikkeling en leervermogen hebben?
Bovenstaande ‘wist u dat’-items zijn misschien inkoppers die we zelf kunnen bedenken, maar zo bij elkaar gezet
zien we nogmaals dat het voor de ontwikkeling van onze kinderen een noodzaak is dat ze (dagelijks) buiten
spelen. Niet alleen in de lente en zomer, maar gewoon elke dag/week. Dus kids, hup naar buiten allemaal!
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Adres / telefoon / mailgegevens
Zo nu en dan komen we er achter dat telefoongegevens /adresgegevens/ mailgegevens niet meer kloppend zijn
in ons administratieve systeem. Dat is soms best lastig, juist wanneer we ouders / verzorgers graag willen
bereiken. We willen u daarom vragen de nieuwe gegevens door te geven, indien van toepassing.
Alvast heel erg bedankt!

Wisselmiddag
Op donderdagmiddag 1 juli is het wisselmoment. Alle kinderen gaan op die middag vast kennismaken met hun
nieuwe juf of meester. Ook de instroomkleuters en nieuwe leerlingen voor andere groepen nodigen we op deze
middag uit. Dat is altijd een gezellig moment, waardoor kinderen alvast zin krijgen in de start van het nieuwe
schooljaar.

Afscheid kinderen groep 8
Hallo super speciale groep 8 van 2021,
Jullie gaan ons na 8 jaar verlaten. Nog een leuk kamp en een musical en dan zit jullie tijd bij ons op school erop.
Wij als team, hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op De Jan Ligthart. Het was fijn om jullie op onze
school te hebben en we gaan jullie missen.
Wat super om te horen dat jullie allemaal jullie plek hebben gevonden op de nieuwe school. Laat ze daar maar
zien wat je allemaal bij ons hebt geleerd;).
We wensen jullie heel veel succes en vinden het leuk als jullie nog eens komen kijken op jullie ´oude
basisschool ”.

Afscheid ouders groep 8
Beste ouders/verzorgers van groep 8.
Een aantal van u ontvangt de nieuwsbrief voor de laatste keer, omdat uw zoon of dochter onze school zal
verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan. Het team van De Jan Ligthart wenst u alle goeds voor de
toekomst en bedanken u voor het vertrouwen dat u in de school hebt gesteld gedurende de afgelopen jaren.
Kom gerust nog eens langs voor een praatje!

Laatste en eerste schooldag
De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 is 9 juli. De leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij.
Voor groep 8 is woensdag 7 juli hun laatste schooldag.
We verwachten alle leerlingen op maandag 23 augustus weer op school. U ontvangt in de laatste vakantieweek
een korte info over de start van het nieuwe jaar.
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Coronamaatregelen bij de start van het schooljaar
We gaan er van uit dat de huidige richtlijnen en protocollen bestemd voor het primair
basisonderwijs volgend schooljaar nog even blijven gelden. Na de vakantie starten we dan ook weer
net zoals we dit jaar zijn geëindigd. We hopen echter dat de maatregelen snel zullen verdwijnen.

Musical Groep 8

Wij zijn momenteel druk bezig met het oefenen van de musical en het maken van het decor.
We hopen dat we de musical op 7 juli live kunnen opvoeren.
De musical heet 'Betoeterd' en speel zich af in de Bekersteeg. Misschien niet het mooiste stukje van de stad,
maar het is er best gezellig. De bewoners van de steeg hebben wel regelmatig last van elkaars herrie. Maar op
een dag horen ze dat de buurt afgebroken gaat worden. De bekende zakenman Ronald Ramp wil er een
wolkenkrabber neer gaan zetten. Dat kan toch niet zomaar? Hoe zal dit aflopen? Dat kunnen we natuurlijk nog
niet verklappen!
Groetjes, de kinderen van groep 8

Tot de volgende nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar2021-2022.
Namens team Jan Ligthart
Mandy de Bruijn

