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Agenda
07-9 Bezoek groep 7 en 8 Oude Kerk
19-9 Hardloopclinic

De kop is er van af! Schooljaar 2018-2019 is begonnen en we
hebben een fijne start gemaakt. Het team heeft er zin in en de
kinderen zijn allemaal lekker ontspannen teruggekomen van
vakantie.

25-9 Informatieavond alle groepen
28-9 onderbouw vrij ( groep 1 t/m 4)

Van harte welkom weer allemaal op school. En in het bijzonder
de ouders die nieuw zijn bij ons op school. We hopen dat u en
uw kind zich snel thuis zullen voelen op de Jan Ligthart.
We wensen iedereen veel succes, gezondheid en plezier toe in
het nieuwe schooljaar.

Jarigen in september
6 sept Fien Mastwijk
8 sept Dylan Brownless
8 sept Romeo van Staveren
9 sept Sophie Papenhuizen
10 sept Evi Kranenberg
13 sept Lieke Franken
15 sept Daniek Molenkamp
17 sept Rick Deurloo
17 sept Robin van der Weide
20 sept Nick Lansink
25 sept Jesse Oberje
30 sept Sophie Bos

groep 8
groep 3
groep 7
groep 2
groep 3
groep 8
groep 5
groep 8
groep 5
groep 7
groep 7
groep 5

Nieuwe teamleden
Dit jaar zijn we gestart met een aantal nieuwe leerkrachten te
weten; meneer Rene Katgert (groep 7) en meneer Gert (groep 6)
en juf Jacobien Kleyweg - Van Der Meulen (IB-er). Wij wensen
hen veel plezier en succes bij ons op school!
Team basisschool Jan Ligthart.
Gestart met “De gouden weken!”

U heeft ze vast wel zien hangen, de gouden slingers en
vlaggetjes in de school. Deze staan symbool voor; “De gouden
weken”.
Een goede schooltijd begint met een leuke, positieve sfeer in de
klas en betrokken ouders. In de weken na de zomervakantie,
besteden wij daarom extra aandacht aan groepsvorming en de
basishoudingen van PBS. Dit zijn “De Gouden Weken”.
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Noteert u vast in uw agenda!
Uitnodiging informatieavond
Op dinsdag 25 september zal de jaarlijkse informatieavond plaatsvinden, over
de groep waarin uw kind zit. Op deze avond krijgt u informatie over het reilen
en zeilen gedurende het schooljaar in de groep. Een belangrijke avond, met
veel waardevolle informatie. Wij hopen dan ook van harte dat we alle ouders
mogen ontvangen!
U krijg hierover nog een aparte mail met een uitnodiging voor deze avond. De
tijden zijn van 17.00 uur tot 18.30 uur. Groep 8 heeft andere tijden.
Privacy verklaring
De wet op privacy verplicht ons om ieder jaar opnieuw uw toestemming te
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/ dochter. Uw
toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze
opdracht worden gemaakt.
Daarom krijgen alle leerlingen binnenkort een formulier mee, waarop u kunt
aangeven
of uleerlingen
toestemming op
geeft.
Tot aan die tijd, zult u geen foto’s op
Nieuwe
school
Facebook, de site en in onze nieuwsbrief tegenkomen.
Adresgegevens e.d. up-to-date houden
Indien er veranderingen zijn in adresgegevens, telefoonnummers,
mailadressen of andere zaken, geef het a.u.b. aan ons door. Dan kunnen wij
ook de gegevens zo actueel mogelijk houden in onze administratie.
Het versturen van de digitale brieven is gekoppeld aan ons
administratiesysteem. Is uw e-mailadres gewijzigd of ontvangt u geen e-mail?
Stuur dan een e-mail R.franken@marcant-bsv.nl of m.debruijn@marcantbsv.nl.
Verzoek kleuterjuffen
Net als voorgaande jaren vragen de kleuterjuffen of u er zorg voor wilt dragen
dat uw zoon/dochter gymschoenen mee neemt naar school. En wilt u deze
schoenen dan voorzien van een naam?
Ook graag een naam op bekers, pakjes, fruit en broodtrommels. De kinderen
weten niet altijd wat ze mee hebben gekregen. En een naam voorkomt een
hoop gezoek.
Allergieën, intoleranties en overig
Wij horen graag of er bij uw kind dingen zijn waar wij rekening mee moeten
houden. Zijn er voedingsmiddelen of iets anders wat uw zoon/dochter niet
mag hebben of niet mee in aanraking mag komen? (dit kan ook zijn i.v.m.
religie). Wilt u dit bij de leerkracht van uw kind melden? Heel hartelijk dank.

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

Nieuwe Leerlingen
Dit keer zijn we verheugd te mogen
melden dat we heel veel nieuwe
leerlingen hebben mogen
verwelkomen in de diverse groepen.
Hallo;
Bente Siemerink
Amber Siemerink
Gijs Welberg
Stef Welberg
Lennard Holleman
Iris Dijkink
Merlin Meuleman
Noami Browness
Niek de Jonge
Tom Beverdam

groep 6
groep 3
groep 3
groep 6
groep 8
groep 1
groep 1
groep 1
groep 1
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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Even voorstellen
Hallo.
Even voorstellen, de nieuwe leerkracht van groep 7 van de Jan Ligthartschool.
Mijn naam is René Katgert, ik ben 59 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen (22 en 25 jaar).
Ik ben reeds 26 jaar leerkracht en heb tot nu altijd les gegeven op scholen in Hengelo. Mijn favoriete sport is
badminton, welke ik dan ook met veel enthousiasme beoefen. Verder houd ik van hardlopen en een goed boek.
Ik hoop op deze school samen met de kinderen en collega’s nog vele jaren een leerzame en gezellige tijd te hebben.

Beste ouders,
Sinds deze week ben ik een nieuwe, vaste leerkracht op de Jan Ligthartschool.
Het komende jaar zal ik op de maandag t/m vrijdagmorgen lesgeven aan groep 6.
Er zijn al vele handen geschud, maar toch zal ik mij via deze weg even voorstellen.
Ik ben Gert den Otter, 23 jaar en ik woon in Hengelo. Vorig jaar heb ik de PABO succesvol afgerond.
Na een half jaar te hebben gereisd en enkele invalbaantjes, kwam ik afgelopen april voor een invalklus op de Jan
Ligthartschool.
Ik heb toen met veel plezier het resterende schooljaar Robert vervangen als leerkracht op de woensdagmorgen
van groep 6.
Komend jaar ga ik dus wederom lesgeven aan groep 6. De eerste week in deze groep, waarin kennismaking met
elkaar en met de leerstof centraal stond, is mij goed bevallen.
Ik hoop dat de kinderen ook met positieve verhalen thuis zijn gekomen en zin hebben in het komende jaar.
Voor vragen of opmerkingen mag u mij gerust aan de mouw trekken. Ik hoop op een gezellige en leerzame periode
met uw kind!
Groeten,
Gert den Otter
Ik zal mijzelf eens voorstellen….
Mijn naam is Jacobien Kleijweg en ik ben 36 jaar oud. Ik woon in Hengelo met mijn man
Jeroen en kinderen Joost ( 7 jaar) en Bente ( 5 jaar). Na eerst enkele jaren voor de klas
te hebben gestaan, heb ik 8 jaar geleden de opleiding tot IB’ er gevolgd. Toen ik
afgestudeerd was ben ik vervolgens aan de slag gegaan als intern begeleider op scholen
in Hengelo en Goor.
Ik vind het leuk om te komen werken op de Jan Ligthartschool. Graag maak ik kennis
met de leerlingen en natuurlijk de ouders van onze school. Graag tot ziens!
Met vriendelijke groeten,
Jacobien

Nieuwsbrief Jan Ligthart

№ 1- september 2018

Gymnastiek
Wilt u er zorg voor dragen dat de kinderen hun gymkleding (sportschoenen, -broekje en –shirt) meenemen!
Na elke gymles gaan de tassen mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan worden. Wanneer u het wenselijk
vindt om uw kind niet mee te laten doen aan de gymles, wilt u dit dan zelf (mondeling of schriftelijk) aan de
leerkracht doorgeven.

Contact leerkrachten
Bij het starten van de lesdag gaat onze aandacht vooral naar de kinderen. Om 14:30 uur bent u altijd welkom om
vragen te stellen of een afspraak te maken. Uiteraard is het mogelijk een briefje aan uw kind mee te geven.
Natuurlijk vinden wij het ook leuk , wanneer u na schooltijd de klas binnenloopt om het werk van de kinderen te
bekijken

Swim to play
Aankomend schooljaar (2018-2019) is het programma bewegingsonderwijs van uw kind op de
basisschool uitgebreid met Swim2Play.
Wat houdt het Swim2Play in?
Hét vernieuwende, superleuke en betekenisvolle schoolzwemmen, gericht op de toekomst. Swim2Play
is nieuw, anders, leuker en effectiever dan schoolzwemmen ooit is geweest. Alles binnen Swim2Play
draait om het ‘doen’.
Alle kinderen van de basisschool worden tijdens deze “natte gymles” in aanraking gebracht met water,
om hun zwemvaardigheden te onderhouden. Als een kind in het water valt moet het zich kunnen
redden. Als een kind met een groepje vrienden naar het zwembad gaat om te spelen moet het veilig
mee kunnen spelen en meedoen met de rest. Bij Swim2play gaat het niet om techniek maar om het
veilig kunnen meedoen. Techniek wordt alleen gebruikt als ondersteuning. Swim2play leren kinderen
spelenderwijs de volgende vaardigheden aan:
- Slootvaardig:
- Zwembadvaardig:

- Meervaardig:

Kinderen leren spelenderwijs om ongecontroleerd in het water te vallen,
zichzelf te oriënteren en terug te brengen naar de kant.
Leer datgene dat je gaat gebruiken als je in een zwembad komt;
Spelenderwijs onder een mat uit te komen, leren om van de bodem voorwerpen
op te duiken en sportspelen.
Kinderen worden geïntroduceerd in de watersportwereld.
Voorbeelden hiervan zijn; waterpolo, snorkelen en leren duiken.

Alle basisschoolkinderen van groep 3 t/m groep 8 krijgen gedurende het schooljaar een aaneengesloten
blok van 5 lessen aangeboden op zijn of haar eigen niveau. Dit houdt in dat uw kind een aantal weken
aaneengesloten naar het zwembad gaat als alternatief voor de gymnastiekles in de gymzaal. De school
zal u hierover informeren, zodat u weet welke kleding uw kind nodig heeft. Er zal een kijk les worden
georganiseerd waarbij de ouders van harte welkom zijn.
Met Swim2Play halen kinderen geen zwemdiploma. Voor het halen van een zwemdiploma heeft
zwembadexploitant Laco Borne particuliere zwemlessen. Swim2Play en diplomazwemmen versterken
elkaar!
Kinderen die niet zwemvaardig zijn zullen worden voorzien van een zwemvest en kunnen daardoor
gewoon deelnemen aan bovengenoemde lessen. Tevens zal in overleg met de ouders de mogelijkheid
voor het behalen van een zwemdiploma binnen het reguliere aanbod van Laco worden besproken.
Mochten financiën hier een rol in spelen, dan zijn hiervoor mogelijkheden binnen het sociaal fonds
Borne.
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Sport & Spel
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In de periode tot aan de herfstvakantie wordt er sport- en spel georganiseerd voor de Jan Ligthart en ’t Oldhof.
De Buurtsportcoach organiseert allerlei sport- en spelactiviteiten na schooltijd.
Wie: groep 3 t/m 8 in sporthal ‘t Wooldrik
Wanneer: donderdagmiddag van 14.15 tot 15.30 uur.
(13, 20, 27 september en 4, 11, 18 oktober 2018 )
Deelname is gratis en gymschoenen zijn verplicht!
Er is plek voor 30 kinderen dus opgave is verplicht!
Opgeven is voor de gehele sport en spel periode en
kan tot woensdag 12 september 2018 via d.berghuis@borne.nl
Vermeld de naam van uw kind, telefoonnummer en de school.
Met vriendelijke groet,
Danny Berghuis
d.berghuis@borne.nl

Dringend hulp gezocht!
Wij willen het komend schooljaar graag luizenvrij blijven. U ook?!
Normaliter is er na elke vakantie een hoofdluiscontrole bij alle kinderen op school.
Helaas is er dit jaar een groot aantal ouders gestopt omdat ze geen kinderen meer op onze school hebben en nu
is de groep ouders te klein geworden om alle kinderen te controleren. Daarom is het nu een groot probleem
om ouders bij elkaar te krijgen om de eerste controle uit te voeren.
Wij zijn daarom dringend op zoek naar extra handen voor de luizenpluisgroep!!!
Dus heeft u tijd en wilt u deze werkgroep ondersteunen, geef u dan snel op! Catrien Nijhof coördineert het
pluizen en is degene bij wie u zich kunt aanmelden.
Alvast enorm bedankt!
Wanneer er niet voldoende ouders bijkomen, zullen wij helaas genoodzaakt zijn om de luizenpluisgroep op te
heffen en moet u zelf uw kind(eren) blijven controleren. En dat zal voor ons allen geen goede oplossing zijn.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Vriendelijke groet,
Team Jan Ligthart

