Nieuwsbrief november
schooljaar 2018-2019

Agenda

donderdag 1 november
maandag 5 november
dinsdag 6 november
maandag 12 november
woensdag 14 november
donderdag 15 november
maandag 19 november
dinsdag 20 november
woensdag 21 november
donderdag 29 november
vrijdag 30 november

Marloes directeurenoverleg
Groep 7-8 herdenking Polderhuis
Groep 5 tot en met 8: Gastles respect
Iedereen: bord, beker, bestek meenemen!
Nationale Schoolontbijt
Groep 1/2 Dramales in de klas
Vergadering Leerlingenraad
Open les, 11.30-12.15
Teamvergadering, 15.30 -17.00
Groep 1/2 Dramales in de klas
Archipel Kinddag
Kijkkwartier groep 1/2, 12.00 - 12.15
Nascholing Muziek (leerkrachten, 15.15 - 17.00)
Inloopochtend groep 3/4, vanaf 12.00

Jarigen

7 november
8 november
10 november
13 november
14 november
19 november

Nout (6 jaar)
May-Linn (4 jaar)
Lieven (9 jaar)
Noé ( 11 jaar)
Quinn (7 jaar)
Stijn (6 jaar)

Algemeen nieuws
Personeel
Christianne is weer aan het terugkeren in haar werkzaamheden, vorige week met name
buiten de groep en vanaf deze week steeds meer in de groep. Wij hopen dat zij vanaf
maandag 19 november groep 1/2 op maandag en dinsdag weer volledig zelf zal draaien.
In groep 3/4 is de formatie compleet met Carina Stokman, zij vervult de vrijdagochtenden
en stelt zich hieronder aan u voor:
Hallo allemaal!
1 Oktober ben ik gestart op De Lichtboei. Dit schooljaar zal ik
iedere vrijdag te vinden zijn in groep 3/4. Graag stel ik me even
aan jullie voor. Ik ben Carina Stokman, en ben 40 jaar oud. Ik
woon met mijn gezin in Arnemuiden. Mijn jongens, Swen en Tijs,
zijn 9 en 6 jaar oud. Naast mijn werk vind ik het heerlijk om
creatief bezig te zijn en help ik graag bij de sportverenigingen
waar mijn kinderen op zitten. Ik bak graag lekkere dingen en

omdat ik het ook erg lekker vind om daarvan te snoepen, ben ik weer begonnen met
hardlopen. Geen marathon hoor, gewoon lekker een rondje rond het dorp! In mijn
loopbaan heb ik op veel verschillende scholen gewerkt. Ik heb vooral ervaring op gedaan in
groep 1 t/m 4.
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek hebben alle kinderen gedichten gemaakt. Van iedere klas
werd het mooiste gedicht gekozen; deze gedichten zijn (door alle inwoners van het dorp!)
te bewonderen. Want ze hangen aan de Koudorpstraat op de ramen van de lerarenkamer!
Gedragscode ICT en Social Media
Vanuit de MR kwam de vraag of we iets konden doen met het gebruik van Social Media.
Vanuit het Archipelbestuur is er een gedragscode opgesteld voor leerlingen over het
gebruik van ICT en Social Media. Deze regels worden in de bovenbouwgroepen met de
leerlingen besproken en krijgen een centrale plaats in de klas.
Onze methode sociaal-emotionele ontwikkeling heeft extra lessen ontwikkeld over het
gebruik van Social Media, deze zullen we opvragen om te kijken of ze toepasbaar zijn.
Schooltuin
Afgelopen week zijn de moestuinen winterklaar gemaakt. Met dank aan alle
tuinvrijwilligers voor hun hulp in het afgelopen tuinseizoen!
Schilderploeg
Als we dan toch aan het bedanken zijn, mogen we de schilderploeg niet vergeten; Svend,
Adri, Vincent en Michel; ‘de tussenruimte’ knapt zienderogen op, super!
Open les
Op woensdag 14 november, mogen alle kinderen een vader, moeder, opa of oma,
uitnodigen om een les in de klas bij te wonen. Ieder kind ontvangt hiervoor een
uitnodigingskaartje die ze mogen geven aan iemand naar keuze (in verband met de
ruimte; één gast per kind). De open les duurt van 11.30 tot 12.15.
Leerlingenraad
Nog nooit eerder waren er zoveel leerlingen die zich kandidaat stelden voor de
Leerlingenraad. Dat werden dus echte verkiezingen! De kandidaten mochten een poster
maken om zichzelf te ‘verkopen’ en alle kinderen
vanaf groep 3 mochten stemmen.
Zoals dat hoort met een rood potlood en een
echte stembus.
Na het tellen van de stemmen, is dit de
leerlingenraad voor komend schooljaar:
- groep 5: Sem
- groep 6: Stef
- groep 7: Isa
- groep 8: Cas

Nationale Schoolontbijt
Op dinsdag 6 november mogen we meedoen aan het Nationale Schoolontbijt!
Het doel van dit Nationale ontbijt is om, samen en gezond ontbijten, bij
kinderen te bevorderen. De kinderen hoeven op die dag thuis niet te
ontbijten, want dat doen we gezellig met z’n allen op school!
We willen jullie vragen om op maandag 5 november, een bord, beker en
bestek (met naam) aan uw kind(eren) mee te geven zodat we op
maandagmiddag alvast de tafels kunnen dekken.
We zullen dan met de hele school in de hal ontbijten. Voor meer informatie
over het schoolontbijt: zie bij deze nieuwsbrief gevoegde brief.
Schoolfruit
En het houdt niet op, we mogen ook deelnemen aan het EU-schoolfruit
project. Dit houdt in dat we vanaf 12 november, 20 weken lang, voor
alle kinderen, drie keer in de week fruit en groente krijgen voor in de
kleine pauze. Middels een aparte brief zullen we hier binnenkort nader
over informeren.
Batterijen
Wist u dat we in de hal van de school een batterijenton hebben waarin we batterijen
verzamelen? Bij een volle ton worden de batterijen opgehaald, gewogen en ‘verdienen’
we buitenspeelmateriaal. Verzamelt u met ons mee?
Schoolshirts
Zowel in de AC als in de MR is gesproken over nieuwe schoolshirts die gedragen kunnen
worden tijdens sportevenementen en uitstapjes. Wij willen vragen of er onder u
ouders/ondernemers zijn die (een stukje) zouden willen sponsoren? U kunt zich voor
deelname of meer informatie wenden tot Marloes of Svend.
Website
Wij hebben de afgelopen periode enige aanpassingen verricht aan de website om hem
weer zo actueel mogelijk te krijgen. We zullen proberen er regelmatig nieuwsberichten en
(voor zover mogelijk) foto’s op te plaatsen. Neemt u ook af en toe een kijkje:
https://lichtboei-westkapelle.nl/? Ook tips en ideeën wat betreft de website horen we
graag van u!

MR
Medezeggenschapsraad
Zoals iedere school heeft ook De Lichtboei een medezeggenschapsraad (MR). Hierin
denken ouders en leerkrachten samen over het beleid van de school. Als MR zijn we
voornemens om u via de nieuwsbrief regelmatig een korte update te geven over enkele
punten die besproken worden.
De volgende punten kwamen in de vorige vergadering aan bod:
- Door sommige ouders zouden ‘social media les’ of ‘omgaan met elkaar op social media’
op prijs worden gesteld. Leefstijl heeft dergelijke lessen, er wordt uitgezocht of deze
geschikt zijn.
- De fusie tussen De Lichtboei en De Lichtstraal lijkt op dit moment nog ver weg. Ook de
bouw van het nieuwe schoolgebouw is op de lange baan geschoven (richting 2023/2024).

- Vanuit de MR gaat Elvira Huibregtse deelnemen aan de leerlingenraad. De vergaderingen
van deze raad zijn onder schooltijd en Marloes gaat deze leiden. Stimuleer uw kinderen
om ideeën vooral aan de leerlingen van de leerlingenraad door te geven.
- Aan de AC is gevraagd iets gezondere producten te delen bij activiteiten. Bij een feestje
hoort wat lekkers, maar iets gezonder mag.
- Foto’s en filmpjes van uw kinderen worden niet meer gedeeld in de whatsapp-groepen.
Ouders en leerkrachten vinden dit overwegend jammer, maar dit is het gevolg van de
nieuwe privacywet.
Heeft u zelf ideeën of dingen betreffende het beleid van de school die u ter sprake wilt
brengen (buitenom problemen met individuele leerlingen of leerkrachten)?
Dan horen we dat graag!
Ouders MR: Svend Minderhoud, Angela Matthijsse, Elvira Huibregtse

HVO/GVO
HVO - Ada
Onderbouw
Het verhaal van Frederick
- Over: ieder op zijn eigen manier en daar samen je voordeel van hebben.
Familie muis is druk in de weer met voedsel verzamelen voor de winter en moppert op
Frederick die niet meehelpt en volgens hen alleen maar lekker weg ligt te dromen in het
zonnetje. Hij verzamelt woorden, kleuren en zonnestralen zegt hij. Daar begrijpt niemand
iets van. Het wordt winter. Gezellig en knus bij elkaar met spannende verhalen over
domme katten. Maar het voedsel raakt op en het wordt heel koud. Dan gaat Frederick
prachtige verhalen vertellen met zijn verzamelde woorden, kleuren en warme
zonnestralen. Daar gaan hun oortjes weer van gloeien en de winter gaat snel voorbij.
- Wat is er weg?
Kijk eerst maar goed wat er op tafel ligt. Dingetjes die met de herfst te maken hebben.
Hoeveel mogen wij er achter onze rug houden en wie mag jou helpen als je het toch een
beetje lastig vind om te onthouden wat er ook alweer op de tafel lag?
- Afmaak lesje
Het hoi h.v.o. mannetje/vrouwtje, eerst nog zonder oren/neus/haren /kleren enz. Dit
werkje gaat mee naar huis. Ook heeft ieder kind een map waar werkjes in bewaard
worden. Voor de zomervakantie gaat deze map mee naar huis en mag het daar ook
blijven.
Middenbouw
- Wat zou jij doen als....
… jij met een vriend een boodschapje gaat doen in de supermarkt en je komt buiten tot
de ontdekking dat hij 2 rolletjes snoep heeft ''meegenomen''? 1 voor jou en 1 voor hemzelf.
In groepjes is dit voorval met elkaar besproken en opgeschreven. Later in de hele groep
zijn de reacties vergeleken: waarom heb je dat nou gedaan, weer terugleggen of alsnog
betalen, weggooien tot verbreken van de vriendschap. Maarrrr vrienden zijn er toch om
elkaar te helpen en je wilt een vriend ook niet zomaar kwijt? De groepjes waren het er
over eens dat de vriend de rolletjes terug moest leggen of betalen. Wel was er hier en

daar zorg dat personeel van de supermarkt jou nu ook minder zou gaan vertrouwen als je
nog eens om een boodschap komt.
- Jouw vriendschap ABC.
Met namen, spelletjes en activiteiten die te maken hebben met vriendschap en natuurlijk
kan een huisdier of knuffel ook je beste vriend zijn!
Bovenbouw
- Graffiti
Al eeuwen oud en heeft door de tijden heen een hele ontwikkeling doorgemaakt. Genoeg
te vinden op Google. Het is een middel om een gedachte, idee of mening door te geven op
een kunstzinnige manier. Niet gewaardeerd wanneer er op andermans eigendommen
geknoeid wordt. Altijd toestemming vragen! Destijds in grote Amerikaanse steden trokken
groepen vrienden naar een ander deel van hun stad en kalkten daar op muren het bericht
dat zij daar geweest waren. Omgekeerd gebeurde dat ook.
- Stel je voor:
Een verboden terrein waar een groep vrienden een muur gaat ''beschilderen''. Een jongen
verliest daar spulletjes uit zijn achterzak maar heeft dat nog niet in de gaten als hij thuis
komt. De beveiliging heeft inmiddels zijn ouders gebeld dat hij de volgende dag onder
toezicht de boel moet schoonmaken. Hoe denk je dat dit afloopt? Hij was niet de enige.
De reacties waren verschillend: de anderen er niet bij betrekken want dat zou verraad
zijn, het de anderen vertellen en wanneer zij zich solidair verklaren daar gebruik van
maken met een traktatie, vrienden moeten gewoon meehelpen zij zijn net zo goed
schuldig, die dag moet ik weg (zal de beveiliging niet van onder de indruk zijn) en ik doe
het alleen en ga de muur in dezelfde kleur weer terug spuiten. De traktatie was toch wel
heel aantrekkelijk!
- Jouw naam of van een dierbare in graffiti op papier.
Met hartelijke groet Ada
GVO - Thijs
Wat is nu eigenlijk Heilig? Wat vinden wij heilig, hoe wordt iets
heilig? En hoe ga je er vervolgens mee om?
Heilige dingen, plaatsen, mensen vragen iets van ons. Misschien
respect, of begrip, of een andere manier van omgaan.
Wat kennen wij dat heilig is en wat vinden wij ervan dat dit soms
heel gevoelig ligt voor mensen. Super interessant om de kinderen
hierover te horen. Iedereen heeft wel iets dat hij of zij heilig
vindt, iets waar je niet zomaar mee om kunt gaan. Soms wordt
iemand boos of verdrietig, of begrijpen wij niet waarom iets of
een plek voor iemand heilig is en voor iemand anders weer
helemaal niet. Wij leren over verschillende heilige plekken en hoe je je daar moet
gedragen. Soms voelen wij ons ook anders op die plekken en gaat het andere gedrag
vanzelf. Soms worden wij vanzelf stil in een kathedraal of houden wij onze handen op
onze rug als wij naar iets moois kijken…
Tof dat je weer mee las! Thijs

Groep 1/2
Leerlingen
Fiona is 4 jaar geworden in de herfstvakantie en komt nu elke dag
gezellig bij ons in de klas. May-Lynn wordt 8 november 4 jaar en
komt dan ook gezellig alle dagen naar school. Quincy en Vaio
beginnen in de maand november met wennen bij ons in de klas.
Welkom!
Herfst
Na de herfstvakantie hebben we gespeeld, gezongen en gewerkt over de herfst.
Donderdagochtend dansen we altijd in het grote lokaal. Afgelopen donderdag werden de
kinderen herfstblaadjes die zweefden en dwarrelden in de wind op muziek. Bij een beetje
wind ging dat heel zachtjes, maar toen de wind harder werd (het ging zelfs stormen!)
dwarrelden de blaadjes (kinderen) heel hard door het lokaal. Als de muziek dan stopte,
stopten de blaadjes ook met dwarrelen.
De kinderen veranderden daarna nog in helikoptertjes,daar werden ze erg duizelig van.
Pompom en Loeloe
Vanaf maandag 29 oktober gaan we 4 weken weer veel beleven met Pompom en Loeloe:
Pompom is door Tim gefopt. Pompom wil hem terug foppen door iemand anders te zijn.
Hij weet alleen niet hoe je iemand anders kunt zijn. De kinderen helpen hem met het
kiezen van kleding en bijpassende attributen. Ook praten ze met Pompom over een
passende houding en handelingen bij het personage als hij “doet alsof” hij iemand anders
is.
De kinderen in de klas oriënteren zich op verkleden en maken kennis met “doen alsof”
door iemand te willen zijn, zoals kok,politieman of verpleegster. Zelfs prinsen en
prinsessen, cowboys en indianen kleding komen in de huishoek te liggen. De kinderen
kunnen zich zo helemaal inleven in “doen alsof”.
We gaan met “Zoem de bij” ook weer een letter leren. Zoem ontmoet Luuk de spin. De
kinderen ontdekken de klank /k/ in het woord “Luuk”. Ze horen hoe de klank van de letter
klinkt en ontdekken wat je voelt als je je vingers op je keel legt en de /k/ uitspreekt.
In de letterhoek gaan de kinderen letters kleien. Welke letters kennen jullie al?
In de rekenhoek gaan de kinderen meten hoe groot ze zijn. Ze meten ook hun armen en
benen. Ze gebruiken hiervoor stroken en touwtjes.
Knutselen, zingen, dansen en spelen gaan we natuurlijk ook doen rond dit onderwerp.
Woensdag 14 november gaan we een les laten zien met pompom en Loeloe, er is dan ook
tijd om de nieuwe werkjes van de kinderen te bekijken in de klas.
Woensdag 21 november is het weer “kijk-kwartier”voor alle ouders, opa’s en oma’s.
Vrijdag 24 november spelen en werken we de laatste dag over “doen alsof”.
Voorleestassen
We hebben weer voorleestassen gevuld en deze mogen
met de kinderen mee naar huis! De meegekregen tas
mag één week thuis blijven, zodat er genoten kan
worden van de boeken en, indien van toepassing,
bijpassend materiaal. Veel lees-/speelplezier!
Vraagje
Wie heeft er oude schoenen/laarzen voor in onze
huishoek om mee te spelen?
Verkleedkleding mag ook, we zoeken nog een
brandweerpakje en helm.

Groep 3/4
Inloopochtend
Op vrijdag 30 november 12.00 uur is het weer inloopochtend in groep 3-4. De kinderen
kijken daar altijd naar uit.
Kinderboekenweek 2018
We hebben bij de opening van de KBW een prachtig boek gekregen en hebben daar
gedurende de KBW over gewerkt.
Mattie is een verzonnen vriendje. Hij vindt het altijd geweldig als
hij wordt opgeroepen, en elke keer weer doet hij hard zijn best
het allerleukste denkbeeldige vriendje te zijn. Maar vroeg of laat
vindt zijn vriendje een echt vriendje, in de echte wereld, en
verdwijnt Mattie stukje bij beetje, tot hij door de wind wordt
meegenomen.
Dan komt Mattie Sam tegen: de beste echte vriend die Mattie ooit
gehad heeft. Al is Mattie verzonnen, hun vriendschap is echt. En
Mattie hoopt voor altijd...
De kinderen hebben zelf vriendjes verzonnen en d.m.v. speeddaten een bijpassend
vriendje erbij gezocht.
Alle gedichten van de wedstrijd hangen nog op het raam van het lokaal en van de hele
school zijn ze verzameld in een mooi album. Bij juf Carina hebben de kinderen een
vriendschapsslinger gemaakt.
Veilig leren lezen
De kinderen van groep 3 zijn al bezig in de derde kern. Het thema is gezondheid/dokter.
We hebben weer een nieuwe thematafel ingericht.
Woensdag 7 november starten we met kern 4. Hierover volgt later nog informatie.
Tafels
De kinderen van groep 3 hebben inmiddels hun tweede tafel mee om te oefenen. Hier zijn
spelletjes te vinden:
https://www.de-tafels-oefenen.nl/start
http://www.tafelsoefenen.nl/
https://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels/
Gastles Bootcamp
Vrijdag 12 oktober hebben we tijdens de gymles een gastles bootcamp gehad. Toen we de
gymzaal in kwamen zagen we allemaal spullen staan. Ze had zelfs trampolines
meegenomen! We hebben verschillende opdrachten gedaan. Nout, Giorgina en Hugo
vonden de bandenrace met echte autobanden het leukst. Quinn, Skyler en Emmelie
sprongen het liefst op de trampolines. Er waren hele dikke touwen waarmee je de golven
van de zee kon maken. Jimm en Juno vonden dit het leukst. De opdrachten met
gewichtjes en met een hele zware bal vonden Timo, Amber en Selina het leukst.

Bezoek
Maandag 22 oktober hadden we bezoek in de klas van oud-leerling Roos. Iedereen vond het
erg leuk om Roos weer op school te zien en het voelde al snel alsof ze nooit was
vertrokken.
Post
De kinderen vinden het leuk om post te maken en te ontvangen. Er staat een brievenbus in
de klas en iedere dag kijken we of er post is en voor wie. Juno en de juffen hebben al post
ontvangen. Erg leuk!

Groep 5/6
Gastlessen Bootkamp en Volleybal
Afgelopen 2 vrijdagen hebben de jongens gastlessen gehad tijdens de gym. Net voor de
vakantie werd aan hun kracht en conditie gewerkt tijdens de bootkamp gastles. Van te
voren wat stoere praat, maar achteraf moest er toch erg hard gewerkt worden tijdens
deze les en was het best zwaar! Afgelopen vrijdag was het de beurt aan de Volleybal, de
groep kreeg complimenten over hoe goed ze het deden. Op woensdag 14 november wordt
er een Volleybaltoernooi georganiseerd, daar hebben de jongens al een briefje over
meegekregen. Beide gastlessen waren een succes!!

Met Blink zijn de kinderen in de afrondingsfase bezig van thema 1. Er wordt druk gezocht
naar informatie over tsunami’s, vulkanen, orkanen enz. om de muurkrant te kunnen
vullen. Het vinden van een goede onderzoeksvraag is nog best lastig!

Afgelopen vrijdag hebben we een echte knutselmiddag gehouden samen met groep 7/8 .
Omdat het bijna Halloween is, zijn we bezig geweest met pompoenen. Wat een gegil werd
dat bij het uithollen van de pompoenen zeg. Want oh oh oh wat voelt dat vies. Maar wat
een leuke resultaten kregen we te zien! Ik hoop dat ze allemaal met een lichtje in de tuin
hebben gestaan!
Bij rekenen zijn de kinderen in groep 6 bezig met het verkennen van de getallen tot
10.000 zowel waar ze op de getallenlijn staan als de uitspraak van de getallen komen aan
bod. Groep 5 leert om getallen op honderdtallen in te delen en is druk bezig met het leren
van de tafels van 7 en 8.
Het is al een tijdje herfst, we gaan nu zelfs richting de winter. De oogst van de
schooltuintjes is nu helemaal binnen en de tuintjes zijn de afgelopen weken winterklaar
gemaakt. Door het zachte weer hebben we dit najaar nog veel cherrytomaten van de plant
kunnen snoepen. We hebben ook prei, bieten, wortels en zelfs een enkele pompoen zien
groeien. Wanneer in maart de grond weer opwarmt gaan we de tuintjes in om opnieuw te
zaaien. Hopelijk kunnen we voor de zomervakantie alweer uit eigen tuin eten! De kinderen
van groep 5, 6 en 7 krijgen dan een mooi zonnig tuintje om ook na de zomervakantie nog
volop bezig mee te zijn. We hebben de afgelopen weken weer erg genoten van het werk in
de schooltuin! We willen daarom Arie, Robbie en alle helpende handen bedanken voor hun
toewijding in de schooltuin. Bedankt!

Groep 7/8
Gastles Bootcamp
Voor de herfstvakantie kregen de leerlingen gastles in Bootcamp. Bezig zijn met
teambuilding, kracht en doorzettingsvermogen! Het was best wel pittig, te horen uit
sommige reacties. Maar zeker ook leuk!
Gastles Volleybal
Afgelopen vrijdag kregen de kinderen gastles volleybal. Voor de groep is deze gastles niet
nieuw. Wat is wel nieuw? Het onderhands serveren en de bal niet meer vangen, maar
gelijk doorspelen aan je teamgenoot. Op woensdag 14 november is er een
volleybaltoernooi, hopelijk genoeg aanmeldingen om het door te laten gaan!
Tuintjes
De tuintjes zijn inmiddels winterklaar gemaakt, met behulp van ouders/oma’s en Robbie.
In de tuin hebben we inmiddels een shiitake-stam onder de eikenboom geplaatst. Uit deze
stam groeit, als alles goed gaat, voor de komende 3-4 jaar eetbare shiitake
paddenstoelen!
Blink
We waren bezig met het maken van een ‘beleef museum’. Inmiddels zijn wij nu in het
controleer fase van Blink, thema ‘Wereldsterren’. Het is de fase waarin de kinderen
kritisch kijken naar hun beleef museum door middel van een checklist, voordat ze het
presenteren aan elkaar en aan alle leerlingen van de school. Het beleef museum is af op
donderdag 1 november. Na dit thema, starten we volgende week met het thema ‘Stem op
mij!’

Herdenking Tweede Wereldoorlog
Op donderdag 1 november gaat de groep om 11.00 uur naar het Polderhuis om de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Daar zullen zij een roos
neerleggen bij de oorlogsmonumenten. Uit de PZC:
Veteranen bij herdenking invasie Westkapelle
WESTKAPELLE – Twee veteranen die 74 jaar geleden betrokken waren bij de geallieerde
landing bij Westkapelle, zijn zo goed als zeker donderdag 1 november ook aanwezig bij de
herdenking.
Op 1 november 1944 voerden de geallieerden een landing uit op de Walcherse kust, zoals ook enkele
maanden eerder bij Normandië gebeurde. Bij Vlissingen en Westkapelle kwamen ze aan land om
Walcheren te bevrijden. Er vonden hevige gevechten plaats waarbij militairen en burgers om het
leven kwamen of blijvend invalide raakten.Donderdag start de ceremonie om 11.00 uur bij de
herdenkingsplaat De Liberty Bridge van Het Polderhuis. Daar worden dan de militaire slachtoffers die
bij de bevrijding van Westkapelle vielen herdacht. Aansluitend worden bij het monument achter de
vuurtoren de burgerslachtoffers herdacht. Die plechtigheid start om 12.00 uur.
De Lichtboei
Naast de twee veteranen zijn ook de Defence Attachés van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk,
de honorair Consul van België en twee verbindingsofficieren van de Royal Marines aanwezig.
Kinderen van basisschool De Lichtboei leggen rozen bij de monumenten.

