Nieuwsbrief nr. 1
schooljaar 2018-2019

Agenda

vrijdag 31 augustus
dinsdag
4 september
woensdag 5 september
woensdag 12 september
woensdag 19 september
dinsdag
25 september

afscheid John
ouderavond groep 1/2 en groep 7/8
ouderavond groep 5/6
stakingsdag, school gesloten
ouderavond groep 3/4
Studiedag leerkrachten, school gesloten

Jarigen

2
 2 augustus
 20 september
26 september

Juno (6 jaar)
Storm van der Putten (9 jr)
Matthias Wetselaar (10 jr)

Welkom
Een speciaal welkom voor Stijn in groep 2 en Charley en Kiara in groep 1; welkom op De
Lichtboei. We wensen jullie een fijne schooltijd!

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
●
●
●
●
●
●
●
●

Herfstvakantie 2018
Kerstvakantie 2018
Voorjaarsvakantie 2019
Goede vrijdag
Meivakantie 2019
Hemelvaart 2019
Pinksteren 2019
Zomervakantie 2019

ma 15/10 t/m vr 19/10
ma 24/12/2018 t/m vr 04/01/2019
ma 04/04 t/m vr 08/03
vr 19/04
ma 22/04 t/m vr 03/05
do 30/05 t/m vr 31/05
ma 10/06
ma 08/07 t/m vr 16/08

Algemeen nieuws
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en vol goede moed aan het nieuwe
schooljaar kan starten! We zijn de afgelopen dagen ‘goed van start’ gegaan. In de klassen
is er deze eerste weken veel aandacht voor de groepsvorming en -sfeer.
Ook zelf begin ik mijn draai te vinden, ondertussen heb ik de meeste ouders in de school
of het schoolplein gezien en/of gesproken. Mocht u het fijn vinden om even persoonlijk
kennis te komen maken dan bent u van harte welkom! Ik ben op maandag, dinsdag en
donderdag aanwezig.
In deze eerste nieuwsbrief vindt u informatie over het personeel, de staking, de studiedag
en worden de regels van de ‘klassengroepsapps’ nog eens uitgelegd. In de agenda kunt u
de data van de informatieavonden alvast terugvinden, meer informatie hierover volgt

binnenkort. Tevens vindt u bij deze nieuwsbrief een toestemmingsformulier (in het kader
van de algemene privacywet) en de ouderhulplijst. Wilt u deze allebei invullen en mee
terug geven naar school?
De nieuwsbrief zal vervolgens steeds aan het einde van de maand uitkomen en bevat alle
actualiteiten, zowel binnen de school als binnen de verschillende groepen. Belangrijk dus
om hem steeds goed te lezen!
Vriendelijke groet,
Marloes Ketting

Personeel
Voor degenen die het nog niet hebben gezien; Juf Christianne is zwanger!
Verder veel vertrouwde juffen voor de leerlingen én een meester; welkom Jochem!
In groep 3/4 zal juf Ina gaan werken van maandag tot en met donderdag. Wie de groep op
vrijdagochtend gaat draaien, is op dit moment nog niet bekend. Voorlopig zal juf Ina er
zelf zijn. Bedankt Ina! Meester John zal nog twee weken werken op De Lichtboei, op
vrijdag 31 augustus nemen we afscheid van hem, hierover bent u apart geïnformeerd.

Staking
Zoals u weet, zijn de stakingsacties in het onderwijs nog niet voorbij. Sinds het voorjaar
zijn er in heel Nederland estafettestakingen. Het PO-front houdt deze estafettestaking,
omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende
lerarentekort. De stakingen worden gesteund door de vakbonden. Op woensdag 12
september staakt het onderwijspersoneel in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Iedere
leerkracht besluit persoonlijk of hij/zij zich aansluit bij de stakingen. De
stakingsbereidheid onder de leerkrachten van De Lichtboei is zo groot dat we besloten
hebben de school te sluiten. Graag vragen wij hiervoor uw begrip en hopen wij dat u de
opvang van uw kind(eren) zelf, met familie of met elkaar kunt regelen.

Studiedag
Dit schooljaar wordt er in alle groepen gewerkt met nieuwe methodes; Schatkist in groep
1/2, Veilig Leren Lezen in groep 3/4 en Blink in de groepen 5/6 en 7/8. Ook zullen in alle
groepen chromebooks worden ingezet om digitaal te kunnen leren. Tevens starten we
schoolbreed met een nieuwe muziekmethode. Hiervoor zal het team een scholing krijgen,
welke start op dinsdag 25 september. Ook op die dag zal de school gesloten zijn.

Luizencontrole
Volgende week woensdag 29 augustus, zullen de luizenmoeders de leerlingen weer
controleren op luizen. Dus die morgen a.u.b. géén gel in de haren van uw kind(eren).

Groepsapps
Inmiddels hebben alle groepen alle ouders weer toegevoegd aan de groepsapp. Deze apps
worden in principe alleen gebruikt op initiatief van de leerkrachten.
Ter opfrissing nog even de afspraken op een rijtje:
● Gebruik bij mededelingen vanuit de groepsleerkracht(en)
● Gebruik bij het vragen om ouderhulp.
De groepsapp is niet bedoeld voor persoonlijke vragen over uw kind(eren), niet voor
discussies of persoonlijke opmerkingen en ook niet voor ziekmeldingen. Ziekmeldingen
kunt u telefonisch doorgeven en voor alle andere vragen/opmerkingen kunt u terecht bij
de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Verlofaanvragen
Voor het aanvragen van extra verlof gelden vanaf heden nieuwe (en vaak strengere)
richtlijnen. Deze richtlijnen zijn per wet vastgelegd. De leerplichtambtenaar zal
binnenkort een bezoek brengen aan De Lichtboei om deze richtlijnen toe te lichten aan de
directie.

