Nieuwsbrief nr. 2
schooljaar 2018-2019

Agenda

dinsdag 25 september
woensdag 26 september
donderdag 27 september
vrijdag 28 september
woensdag 3 oktober
donderdag 4 oktober
vrijdag 5 oktober
donderdag 11 oktober
vrijdag 12 oktober
maandag 15 - vrijdag 19 oktober
Donderdag 25 oktober

20
26
11
20

Studiedag personeel, leerlingen vrij!!
Start verkoop Kinderpostzegels
Marloes directeurenoverleg
Veerse week van de zee; groep 5/6 Terra Maris
Start Kinderboekenweek 2018/Thema: Vriendschap
Marloes directeurenoverleg (ochtend)
Dag van de Leerkracht!
Afsluiting Kinderboekenweek
Gastles bootcamp voor de groepen 3 tot en met 8
(onder de gymles)
Herfstvakantie
Startgesprekken

Jarigen

september
september
oktober
oktober

Storm (9 jaar)
Matthis (10 jaar)
Casey (6 jaar)
Romijn (8 jaar)

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 04/03 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

Let op! In de vorige nieuwsbrief stond de datum van de voorjaarsvakantie niet goed
vermeld. Vandaar het schema nog een keer in de nieuwsbrief, nu klopt het wel!

Algemeen nieuws
Avondvierdaagse
Na het afscheid van meester John was het feest nog
niet helemaal compleet, op dezelfde dag was het de
laatste avond van de avond4daagse en kwamen alle
wandelaars door onze schooltuin/de moestuintjes. De
kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 hadden (met de
‘tuinhulpen’; waarvoor veel dank!) heel erg hun best
gedaan om de tuintjes er zo mooi mogelijk uit te laten
zien. En niet voor niks, want we/ze kregen veel
complimentjes!
Toestemmingsformulieren
Ondertussen hebben we bijna alle toestemmingsformulieren, met betrekking tot de AVG,
teruggekregen (wanneer u het formulier nog niet heeft ingevuld, wilt u dit dan alsnog zo
snel mogelijk doen?). Een aantal ouders heeft geen toestemming gegeven om foto’s van
hun kinderen op de website en/of social media te laten plaatsen. Dat is hun goed recht.
En voor ons iets om rekening mee te houden. Ondanks dat we als school graag laten zien
waar we mee bezig zijn en foto’s een ideaal middel zijn als herinnering of om met uw kind
in gesprek te gaan, hebben wij besloten om geen foto’s meer te plaatsen op de Whatsapp
groepen. En vragen we ook ouders, die bijvoorbeeld meegaan op uitstapjes, om dat niet
meer te doen. Voor het plaatsen van foto’s in schoolpublicaties en op de website zullen
we rekening houden met de gegevens die we middels de toestemmingsformulieren hebben
ontvangen. Tevens wijzen wij u erop dat u altijd mag terugkomen op de door u gegeven
toestemming. Dit houdt in dat u alsnog ergens toestemming voor mag geven, of juist niet.
Ouderhulplijsten
Ook alle ‘vinkjes’ op de ouderhulplijsten hebben we geinventariseerd. Bedankt voor alle
hulp die jullie aanbieden! Sommige ouders weten inmiddels precies wat er van ze
verwacht wordt; ga vooral zo door! Andere ouders misschien nog niet; in dat geval >
mochten we u ergens voor nodig hebben, dan hoort u van ons.
Week tegen het pesten
Op De Lichtboei willen we pesten zoveel mogelijk voorkomen door een goede start te
maken aan het begin van het schooljaar. De sfeer die in de eerste weken na de
zomervakantie tot stand komt, is namelijk van grote impact op de rest van het schooljaar.
Vorige week hebben we als school ook expliciet aandacht besteed aan de landelijke week
van het pesten.
In elke groep hebben we naar het anti-pestlied van
KETNET “Stip na Stip” geluisterd en gekeken.
Donderdagochtend 20 september kwamen we met de alle
kinderen en leerkrachten bij elkaar in het lokaal van groep
7 en 8.
Wat knus was dat met z’n allen, zo gezellig en zorgzaam
bij elkaar. Daar heb ik (juf Karen, de
Anti-pestcoördinator) een presentatie laten zien van ons

‘pest’protocol door de hele school. Elke leerkracht heeft er met zijn eigen groep in de
eerste weken al flink wat aandacht aan besteed.
Een nieuw Anti pestlied van “Kroelie” werd geïntroduceerd (te vinden op youtube),
waarbij de zin “als we iedereen nu accepteren, dan kunnen we van elkaar leren” centraal
stond.
Daarna kregen alle kinderen en leerkrachten een vriendschapsarmband en een groot
compliment dat we allemaal al zo een goede start hebben gemaakt!!
Schoolgids
Op dit moment ligt de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 ter goedkeuring bij de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Wanneer zij de schoolgids hebben
goedgekeurd, zal hij op de website worden geplaatst. De ‘papieren versie’ van de
schoolgids wordt alleen nog aan nieuwe ouders meegegeven. Mocht u toch graag een
‘papieren’ exemplaar ontvangen, dan kunt u dit aanvragen bij Marloes.
Startgesprekken
Op donderdag 25 oktober vinden voor alle kinderen de eerste gesprekken met de
leerkracht plaats. In deze ‘startgesprekken’ is er ruimte om u aan het woord te laten over
uw kind en geeft de leerkracht aan hoe de eerste weken van uw kind in de nieuwe groep
zijn verlopen. Wilt u de datum alvast noteren?
Meer informatie over deze gesprekken volgt in een aparte brief.
Fietsen
Steeds meer kinderen komen op de fiets naar school. Dat is op zich prima, want de dag
starten met wat lichaamsbeweging is altijd goed! Echter, er staan soms zoveel fietsen op
het schoolplein dat het het buitenspelen in ‘gevaar’ brengt. Wij willen u vragen om,
wanneer qua afstand mogelijk, lopend naar school te komen.
Ook fietsen in ‘de gymrij’ staan wij, uit veiligheidsoogpunt, niet meer toe. Kinderen lopen
(zonder fietsen) gezamenlijk met de leerkracht naar de gymzaal. Wanneer kinderen op de
fiets naar school zijn gekomen, zullen ze na de gymles eerst terug naar school moeten
lopen om daar hun fiets te halen. Omdat de veiligheid van de kinderen voorop staat, gaan
we hierbij uit van uw begrip.
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek 2018 met als thema 'Kom erbij!'
Vriendschap staat dit jaar centraal. Via een aparte ‘Kinderboekenweekbrief’ wordt u
verder geïnformeerd over de activiteiten die op school zullen plaatsvinden.

HVO/GVO
Vanaf heden zullen ook Ada Nakman en Thijs van Wijk een stukje plaatsen in de
nieuwsbrief waarin zij schrijven wat er aan bod komt in de HVO- en GVO-lessen.
HVO - Ada
Onderbouw
Beertje komt iedere dinsdag mee. Voor kinderen die nog niet zo lang naar school gaan de
eerste kennismaking met HVO. Na zo'n lange vakantie maken wij eerst weer een beetje
kennis met elkaar en doen ''zoek elkaar op'' spelletjes zoals gaan staan bij iemand met
dezelfde kleur haar als jij hebt, klitte band schoenen of wie heeft het puzzelstukje dat bij

die van jou hoort? Ook ontdekten we dat we elkaar nodig hebben in het verhaal van
Hansje Pansje Pingeling waarin hij alle grote mensen met zijn toverstokje had omgetoverd
in plantjes, bloemen en vogels. Maar wie stopt je 's avonds dan nog eens toe met een
dikke knuffel en zorgt er verder voor je? Gelukkig kon hij de grote mensen weer terug
toveren. Wat een opluchting! Binnenkort het verhaal van Frederick. Een Italiaans
filosofietje en Frederick de muis komt dan mee. Daarover volgende keer.
Middenbouw
Toch weer even kennis maken met HVO, wat is dat nu eigenlijk precies?
HVO is laten zien wat je denkt ,wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.
''life is better with friends'' als tekst rondom twee dicht naast elkaar wandelende katten.
Samen hebben we dit vertaald en zijn het daar helemaal mee eens want wat mis je
allemaal als je geen vrienden hebt? In groepjes is dat besproken en opgeschreven om later
in de hele groep met elkaar door te nemen want hoe zou het toch komen dat iemand
geen vriendjes heeft. Komt het doordat hij of zij niet aardig is , buitengesloten wordt
of........ Wat kan jij dan doen voor hem/haar? Wat doe je als een vriend(in) iets doet
waar jij je niet prettig bij voelt? Daar gaan we volgende keer mee verder, aansluitend op
het thema van kinderboekenweek: Vriendschap. Fijn samengewerkt met het maken van de
Unicef vriendschap cirkelpuzzel. Super gelukt!
Bovenbouw
Een web van vakantieherinneringen met bol wol in staande kring naar elkaar overgooien.
Ook ons weer even herinneren wat HVO is. Zie middenbouw. Jouw ontworpen wereldbol
met eilanden, zeeën,rivieren, gebergten,landen, woestijnen etc van
vriendschap/familie/natuur/hobby's en alles wat belangrijk is in jouw leven.
''Life is better with friends'' net als de middenbouw met als verzoek de vriendschaps cirkel
puzzel van Unicef nog een keer met elkaar te maken. Toffe samenwerking! Vriendschap is
het thema dit jaar van kinderboekenweek. Wij gaan daar in de lessen verder mee in de
vorm van stellingen en andere activiteiten.
GVO - Thijs
Wat leer je nu eigenlijk van zo’n verhaal? Is dit anders voor mensen die
het geloven? Zou je het zelf door willen vertellen en waarom? Deze en
nog meer vragen hebben wij afgelopen week behandeld naar aanleiding
van het verhaal van Mozes. Sommige kinderen willen gewoon een
verhaal om weg te kunnen dromen, anderen zien de bescherming van
een moeder of hun eigen bescherming van hun broertje of zusje.
Spanning en vertrouwen en soms gewoon hopen dat het allemaal goedkomt.
Daarnaast hebben de kinderen uit de bovenbouw het verhaal van Moesa net gehad, dat is
de versie direct vanuit de Koran geplukt. Wat is hier nu anders aan? Waarom is dat anders?
Hoe denken wij dat het is gekomen dat deze twee verhalen (Mozes en Moesa) op
verschillende manieren bij verschillende geloven terecht zijn gekomen. Het was een
moeilijke laatste les en eigenlijk zijn wij weer toe aan een volgend verhaal waar wij in
kunnen verdwalen. Want Mozes of Moesa komt voor een bijzonder dilemma te staan. Zijn
leven als prins bij de Egyptenaren of zijn echte familie als slaven, de Israelieten….. Tof
dat je weer de tijd hebt genomen om dit te lezen! Wij gaan deze verhalen weer gebruiken

en vertalen naar situaties uit ons eigen leven. Goed en kwaad, loyaliteit, liefde, zoveel
onderwerpen!

Groep 1/2
Pompom en Loeloe
In de klas hebben we al veel gespeeld, gesport,
geverfd, gedanst, liedjes gezongen en gezongen met
juf Larissa en haar gitaar.
Pompom en Loeloe (van de methode Schatkist) zijn
nieuw bij ons in de klas gekomen. Ze hebben het
allebei erg naar hun zin in onze klas.
Maandag 17 september zijn we gestart met het eerste
anker “Schat in de klas”.
De kinderen ontdekken welke schatten je in een
schatkist bewaart, maar dat er ook andere manieren
zijn om iets te bewaren.
Pompom en Loeloe gaan samen met de kinderen van alles leren over hoe je samen kunt
spelen en een ruzie bij kunt leggen ( wat ook bij de kinderboekenweek “Vriendschap
aansluit”.
Digibord
Sinds maandag 24 september hebben we een eigen digibord in onze klas. We kunnen nu de
liedjes en de filmpjes die bij de methode Schatkist horen gelijk in de klas luisteren en
bekijken. Dit digibord is ook op de hoogte van de kleuters te zetten zodat zij er zelf mee
kunnen werken. Wij zijn er erg blij mee!
Koekeloeren
Fiona is al twee keer een ochtend komen koekeloeren bij ons in de klas. En wat doet ze al
gezellig mee met alles wat we doen. Zelfs toen Joey uit groep 8 met haar ging Tutor lezen
ging dat goed. May Lynn komt donderdag ook bij ons koekeloeren, we kennen haar al een
beetje want Skyler uit groep 3 is haar grote zus.
Giga vogelfeest
Wat een sportfeest was het bij de korfbal op woensdagochtend 19 september.
De groepjes waren gemixt met de Lichtstraal. Dit was voor sommige kinderen een beetje
spannend, maar al snel was iedereen het gewend en werd er goed gesport, gespeeld en
vooral ook genoten!

Groep 3/4
Start
De eerste schoolweken zijn altijd wat spannend, vooral voor de kinderen in groep 3, maar
inmiddels zijn ze aardig gewend, is er al veel geleerd en we hebben diverse activiteiten
gedaan om elkaar beter te leren kennen en een goede sfeer in de groep te creëren. We
gaan er samen een gezellig en leerzaam jaar van maken!

Inloopochtend
Vrijdag 28 september 12.00 uur is iedereen weer welkom om een kijkje in de klas en de
map van zijn/haar kind te kijken. Bij verhindering is oma of opa natuurlijk ook welkom! De
kinderen zijn blij met jullie belangstelling.
Bootcamp/Bellicon
Vrijdag 12 oktober komt een trainer van BCT Sport een gastles Bootcamp/Bellicon
verzorgen tijdens de reguliere gymtijden. https://www.bctsport.nl/
Giga vogelfeest
Woensdag 19 september hebben we weer een fantastische sport-en spelochtend gehad.
Het weer was prima, de organisatie perfect, de sfeer top en de kinderen enthousiast.
Een bedankje en compliment voor korfbalvereniging Stormvogels!
Voorlezen
Wanneer uw kind net begint met lezen is het ook belangrijk om voor te blijven lezen.
Zelf lezen kost namelijk nog veel moeite.
Voorlezen zorgt er voor dat het kind plezier in boeken blijft houden.
Bovendien is het verschil tussen de boeken die u voorleest en de boeken die het kind zelf
kan lezen heel groot. De inhoud van de verhaaltjes in de eerste leesboekjes is veel
eenvoudiger dan de inhoud van de boeken die u voorleest.
In de klas wordt momenteel voorgelezen uit:
Het grote boek van Kereltje Kareltje.
Het is geschreven door Tosca Menten.
Een superdik boek met alle verhalen over
de klunzige Kareltje, zijn vriendin Sas, opa Hans,
Sabien, mevrouw Pruik en de groene sleutel.

Groep 5/6
En zo zijn we alweer in week 6 bezig en lijkt de zomervakantie al heel lang geleden. De
kinderen in de groep zijn heel snel gewend aan elkaar en aan het werken in de groep. We
hebben veel ruimte en die gebruiken we optimaal door verschillende ‘hoeken’ te hebben
in de klas.
Lezen
Om het lezen te stimuleren gaan we elke week op reis met onze
leeskilometers. Zo zijn we al in Brugge, Brussel en Den Bosch geweest.
We proberen natuurlijk steeds verder te komen. Parijs staat op dit
moment hoog op het verlanglijstje!
Blink
Een nieuwe methode die het ‘oude’ aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur allemaal vervangt. De kinderen gaan meer zelf op ontdekking
en werken daarbij ook nog eens op chromebooks. Op dit moment zijn we nog bezig met
het thema “ Aardse extremen”, waarbij de kinderen o.a door proefjes te doen meer leren
over vulkanen, extreme regenval, aardbevingen en extreme wind. De kinderen zijn er heel
enthousiast over!

Taal
Groep 6 heeft geleerd wanneer ze de : moeten gebruiken, dat blijkt nog erg lastig! Ook
weten ze nu de vraagproef te gebruiken om achter de persoonsvorm van een zin te komen.
Groep 5 heeft geleerd een woordtrap te maken en kan zinnen langer maken met een: wat,
waar en wanneer deel.
Spelling
In groep 5 en 6 zijn de ng/nk woorden nogmaals voorbij gekomen en werkt groep 6 nu aan
de ei/ij woorden terwijl groep 5 hard werkt aan ooi-aai-oei woorden.

Groep 7/8
Vleeshal Middelburg
Het eerste uitstapje met de klas was een feit! De
groep ging op maandag 10 september naar de
Vleeshal in Middelburg om een tentoonstelling over
hedendaagse kunst te bezichtigen en hierover te
leren. Het was een leerzame ochtend!

MuZEEum
Om het feest compleet te maken, gingen we op donderdag 20 september naar nog een
museum; het MuZEEum in Vlissingen. Daar hebben we een tentoonstelling gezien over
Frans Naerebout, loods en mensenredder die 200 jaar geleden het leven van 71 mensen
heeft gered van het fregatschip ‘de Woestduyn’ (vlak voor de kust van Westkapelle!).
Kinderpostzegels
Op woensdag 26 september start het verkoop van de kinderpostzegels. De kinderen gaan
op pad voor een goed thuis voor ieder kind, wereldwijd. Wij mogen dit jaar ook kiezen
voor een lokaal doel! Het doel is nieuwe boeken aanschaffen voor onze schoolbibliotheek
in samenwerking met Stichting Lezen. En natuurlijk willen we dit schooljaar weer op
schoolreis naar Duinrell en Dylan Haegens ontmoeten! Onze activiteitencommissie regelt
de lunch voor tussen de middag, zodat de kinderen om 12:00 uur kunnen starten met het
verkoop van de kinderpostzegels. Heel veel succes jongens en meisjes en hopelijk doen we
het net zo goed als vorig jaar!
Open Dag Nehalennia
Speciaal voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders, de open dag van Nehalennia is op
20 februari 2019, locatie Kruisweg en Breeweg!

Bedankt
Vrijdag 31 augustus was het dan zover: mijn afscheid van de Lichtboei.
Na 43 jaar kwam er een einde aan mijn loopbaan in het onderwijs en begon het pensioen
leven. Het is voor mij een onvergetelijke dag geworden.Best spannend omdat ik normaal
gesproken zelf de touwtjes in handen had en nu van niets wist. Einde van de ochtend was

er afscheid van en met de kinderen. Ze hadden allemaal erg hun best gedaan om iets voor
mij te maken. Er was een lied, een map met tekeningen en persoonlijke verhaaltjes.
Gerard Langeraert (a.i. bestuurder van Archipel) sprak mij toe, puttend uit het dossier na
zoveel jaar. Bedankt voor de mooie woorden.
Van de kinderen en ouders kreeg ik een waardevol cadeau: een legpuzzel met een foto van
alle kinderen bij de boei op het plein. Verder nog cadeaus van de AC, de MR en de
tuinmannen Robbie en Adri. Voor de kinderen liet ik wat speelmateriaal voor op het plein
achter.
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor bijzondere deze dag en ik wens collega’s, kinderen
en ouders het allerbeste toe voor de nabije toekomst.
De Lichtboei zal altijd een bijzondere plaats in mijn hart blijven houden.
Met vriendelijke groet,
John

