Nieuwsbrief januari 2019
schooljaar 2018 - 2019

Agenda

Vrijdag 28 december
Woensdag 9 januari
Donderdag 10 januari
Donderdag 17 januari
Woensdag 23 januari
Donderdag 24 januari
Vrijdag 25 januari
Donderdag 31 januari

Schoolkorfbaltoernooi
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs - groep 8
Teamvergadering, 15.30 - 17.00
AC-vergadering, 19.30
Veerse Voorleesdag groep 1/2
Marloes directeurenoverleg
Inloopochtend groep 3/4, 12.00
Marloes afwezig in verband met een studiedag

Jarigen

4 januari
5 januari
7 januari
12 januari
13 januari

Vaio
Jesse
Faysal
Fender
Lau

19
22
24
27
30

januari
januari
januari
januari
januari

Timo
Selina
Fay
Jari
Ivana

Kerstvakantie
Nog even en het is kerstvakantie… 2018 zit erop en
2019 komt eraan… Dat betekent dat ook het
schooljaar 2018-2019 alweer een eind op weg is,
wat gaat dat snel! Met de nodige inspanning van de
leerkrachten wordt ondertussen in alle klassen
naar tevredenheid gewerkt met alle nieuwe
onderwijsmethodes; Schatkist, Veilig Leren Lezen,
Blink, Eigenwijs Digitaal (muziek) en worden de
chromebooks op steeds meer momenten ingezet
om te leren. Maar ook om te onderzoeken en te
ontdekken; kernbegrippen in het hedendaags
onderwijs. Onderwijs waarin we de leerling
centraal zetten, waar ieder talent telt en waar we
de leerlingen blijven uitdagen, nu en in 2019…
Wij wensen iedereen een heel fijne kerstvakantie met gezellige feestdagen, genoeg
‘uitrustmomenten’ en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Namens het team van De Lichtboei,
Marloes

Algemeen nieuws
Welkom
Vaio en Quincy worden in de kerstvakantie 4 jaar! Zij
hebben de afgelopen periode gewend en komen vanaf na
de kerstvakantie ‘echt naar school’.
Na de vakantie verwelkomen we ook Fay, Steijn en
Danny. Zij starten dan met ‘wennen’. We wensen jullie
allemaal een heel fijne schooltijd toe op De Lichtboei!
CITO-toetsen
Wanneer alle kinderen weer fris en uitgerust terugkeren van de kerstvakantie, starten we
in januari met ‘de CITO’s’. Hiermee houden we methodeonafhankelijk de leergroei van de
kinderen in beeld. Een aantal toetsversies hebben we vernieuwd, zodat ze nu nog beter
aansluiten bij de actualiteit en de actuele lesmethodes. Ook hebben we, conform
landelijke afspraken, besloten om vanaf dit schooljaar in groep 1 geen CITO-toetsen meer
af te nemen. Wel wordt de ontwikkeling van de leerlingen daar, net als in groep 2, gevolgd
door middel van observaties (en het observatie-instrument ‘De Kijk!’).
Ankerliggers
In alle klassen wordt er druk getekend en geschreven (in het Engels!) voor ‘de
ankerliggers’. Vrijwilligers van de KNRM komen donderdag de brieven en tekeningen op
school ophalen en zullen deze, samen met kerstbroden, op 24 december bij de ankerliggers brengen. Ook krijgen de kinderen donderdag een korte toelichting/voorlichting
over ‘de ankerliggers’/de KNRM. Fijn om zo in deze kersttijd ook wat voor een ander te
kunnen betekenen en de kinderen mee te geven dat het niet vanzelfsprekend is om thuis
te zijn met Kerst.
Gymschoenen
Wij willen u erop attenderen dat gymschoenen bedoeld zijn voor in de gymzaal :).
Kinderdirecteur groene schoolpleinen
Houdt uw kind ervan om in de spotlights te staan? Durft uw kind te spreken voor een groot
publiek? Zit uw kind vol goede ideeën om de Zeeuwse schoolpleinen te vergroenen? Dan is
hij/zij misschien wel dé Kinderdirecteur Zeeuwse Groene Schoolpleinen!
Lees hier alle informatie en laat uw kind uiterlijk 6 januari solliciteren! We zijn benieuwd!
Leerlingenraad
Hieronder een bericht van de leerlingenraad:
De leerlingenraad heeft al een paar dingen voor de school gedaan, zoals: in alle klassen
ideeën verzameld, gevraagd om planten, een verhaal bedacht voor de aankomst van
Sinterklaas, ideeën bedacht voor kerstactiviteiten,
een spiegel in de meisjes wc. En we willen graag
voetbaldoeltjes op het plein, dat gaan we nu
uitzoeken en misschien een nieuw speeltoestel voor
de kleuters. En als het kerst is, hebben we ook een
groot cadeau voor de school en alle kinderen!
Bedankt voor de planten en we willen graag nog wat
meer planten als u die over hebt, dat zou fijn zijn!!
Groeten van de leerlingenraad.

HVO/GVO
HVO - Ada
Onderbouw
- Sint Nicolaas.
. Joop de circusbeer als huisdier van Jantien. Een circusbeer als huisdier?? Ja hoor, in
verhalen kan alles. Joop begrijpt niks van het sinterklaasfeest. Op een nacht stuurt hij
alles in de war, gaat het eten voor het paard lekker opsmikkelen en komt met z'n kop vast
te zitten in de schoorsteen omdat hij wil kijken waar al die lekkere bruine bolletjes toch
vandaan komen. Alles komt weer goed met heel veel boter die de moeder van Jantien gaat
smeren. En Jantien? Ze heeft gewoon door alles heen geslapen.
- Kerst.
. Winter mandala met manen, sterren, sneeuwpoppen en kerstbomen.
. Laatste les voor de kerstvakantie doen Thijs en ik samen.
Wij vertellen dan over onze tante Janny en tante Fien die met de Kerstdagen altijd bij ons
kwamen logeren en eten… Wie komt er bij jullie of gaan jullie zelf op bezoek?
Middenbouw
- Het verhaal gaat.... met voorwerpen die traditie zijn met het sinterklaasfeest maar ook
te maken hebben met de rechten van het kind.
. Schoenen waren er heel heel vroeger alleen voor de rijken. Een bisschop zorgde toen dat
alle kinderen schoenen kregen.
. Letters. Alleen kinderen uit gezinnen met genoeg geld konden naar school. Andere
kinderen mochten in de kloosters met de monniken broodletters maken van hun namen om
thuis op te eten (een beetje vergelijkbaar met de voedselbank van nu?).
.Het pepernotenspel. Over geven en nemen/eerlijk zullen wij alles delen.
- Kerst.
. De namen ster. Met namen van mensen van wie je veel houdt. Ja en dan staat er wel
eens een knuffel of huisdier tussen dus helemaal JOUW STER!
- Laatste les voor de kerstvakantie doen Thijs en ik samen.
. Over een feest van lichtjes in verschillende landen met hun tradities en overtuigingen.
Bovenbouw
- Nieuw kind in de klas.
Het hebben van een naam is een recht.
. Namenrondje. Jouw naam wordt geschreven door de anderen precies zoals jij dat zelf
gedaan hebt. Fijn te zien hoe iedereen daar zijn/haar best voor deed met mooie
resultaten.
- Het pepernotenspel. Over geven en nemen/eerlijk zullen wij alles delen.
- Kerst.
. De namen ster (zie middenbouw).
. Laatste les voor de kerstvakantie doen Thijs en ik samen met groep 5/6/7/8. Over een
feest van lichtjes in verschillende landen met hun tradities en overtuigingen.

GVO - Thijs
Wat een bijzonder jaar is het geweest, wij hebben Mozes even
op de plank gezet na een spannende quiz. En voor sommige een
stuk film. De verhalen hebben ons door verschillende thema's
gebracht waar wij over na hebben gedacht. En nu komen wij
van een vluchtend volk aan bij kerst.
Een tijd waar sommigen van ons het hele jaar op wachten. Er
zijn kinderen die mij zelfs halverwege het jaar nog vragen om
'het kerstverhaal' nog eens voor te lezen. Voor velen van ons
roept dit verhaal warme herinneringen op. Of misschien
verdriet. Misschien kunnen wij elkaar daar wel in helpen.
Wij gaan deze laatste weken dan ook op zoek naar herinneringen,
gedachtes rondom Kerst. Wat betekent het voor ons deze tijd?
Samen steken wij kaarsjes aan, samen als groep met juf Ada en
mij. Hopelijk sluiten wij zo op een warme en gezellige manier
deze lessen van dit kalenderjaar af. Ik hoop dat iedereen een
fijne dagen heeft en tof dat je weer de tijd nam om dit stukje te
lezen.
Thijs

Groep 1/2
Engels
In de sinterklaastijd hebben de kleuters ‘Zie ginds komt de stoomboot’ (Look there is the
steamboat) geleerd. We hebben erg veel moeten oefenen, want zingen in het Engels is
niet makkelijk, maar het is gelukt om dit lied tijdens het sinterklaasfeest te zingen!
Schaatsen
Wat was het leuk om samen met alle kinderen van de school te gaan schaatsen! De grote
jongens en meiden vinden het erg leuk om voor ‘de kleintjes’ te zorgen en ‘die kleintjes’
laten zich heerlijk in de watten leggen door ‘de groten’. Genieten voor jong en oud!
Kerst
‘s Morgens begint de dag met de felle lampen uit en alleen maar kerstversiering aan, op
het digibord brandt een haardvuur en de kleuters komen rustig en onder de indruk de klas
binnenlopen. Ons lokaal wordt steeds mooier nu er naast de verlichting ook
kerstkleurplaten en kerstkransen ophangen. De kerstboom is door de kinderen versierd en
ziet er prachtig uit. Geen ‘less is more’ voor de kleuters, maar ‘hoe bonter hoe beter’!

Prietpraat
- ‘Mijn papa en mama zitten op werk. En papa ook op sport. En weet je wat hij dan doet?’
Leerling drukt zich op.
- We eten een schoolfruit appeltje en iedereen vindt het lekker. Meisje:’Weet je wat mijn
oma dan altijd zegt:’Goedgekeurd!’
- ‘Juf, ik heb nieuwe wantschoenen!’

Groep 3/4
Schaatservaringen
Op de website kunt u lezen wat de kinderen van het schaatsen vonden.
Welverdiende vakantie
De kinderen in groep 3-4 hebben heel hard gewerkt en ontzettend veel geleerd!
Ze mogen in de vakantie lekker uitrusten, spelen, gezellige dingen doen, blijven lezen en
genieten. We hopen dat iedereen na de vakantie weer fit en vrolijk naar school komt.
De tweede week na de vakantie beginnen we met de afname van de Cito-toetsen.
Bucketlist voor de kerstvakantie :)
https://www.zwijsen.nl/sites/zwijsen/files/bucketlist_kerstvakantie_vs2.pdf
Inloopochtend
Vrijdag 25 januari is de volgende inloopochtend. U bent welkom vanaf 12.00 uur.
Muzikale Kerst
De kinderen zijn momenteel druk aan het oefenen met een
kerstliedje uit de Engelse les. Een aantal kinderen uit de
groep gaat dit muzikaal begeleiden op de xylofoon. Dat is niet
alleen heel leuk, maar het klinkt nu al geweldig!
Splitsspel met speelkaarten voor groep 3, maar ook nog leuk voor groep 4
In groep 3 leren de kinderen veel over de getallen die samen tien zijn (verliefde harten of
tien-vriendjes). Het is heel belangrijk dat ze deze sommen uit hun hoofd kennen. Dit is
een basisstrategie die ze nodig hebben bij het verdere rekenen in de hogere groepen.
Dit spel spelen we op school, maar ook leuk voor thuis.
Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Q8hzCA-SK70

Groep 5/6
Knutselen kerst
Wat een knutselperiode is december toch altijd. De kinderen werken hard om de klas een
gezellige kerstsfeer te geven. Ze doen dit letterlijk met handen en voeten!

Blink
Het thema “Ik hou van Holland” is bijna afgerond. De afgelopen weken zijn de jongens
druk bezig geweest om een spelshow te maken. Aanstaande vrijdag gaan we het spel

spelen. De kinderen van groep 7 en 8 zijn de kandidaten. Er zijn verschillende rondes en
elke ronde wordt door 2 jongens gepresenteerd!
Lezen
Aan het begin van het schooljaar
al eens genoemd, het
kilometerlezen. Nou, we reizen
hier op dit moment naar allerlei
plaatsen in Europa. We hopen
ooit nog eens in Australië te
komen met het lezen, maar we
komen er achter dat de
afstanden tussen de plaatsen best
groot zijn!
Rekenen, taal en spelling
Waar zijn we mee bezig? Groep 5 werkt met rekenen aan de kalender, het aflezen ervan
en het uitrekenen van de datum. Met de tafels zijn ze aan het ontdekken dat de tafel van
30 wel heel veel lijkt op de tafel van 3.
Groep 6 is nog steeds bezig met het cijferen. Ze leren ‘lenen’ bij de buurman. Daarnaast
gaan ze in de weer met gewichten en hangen ze de weegschaal in evenwicht.
Bij spelling en taal hebben we net thema 4 afgerond. Na de vakantie starten we in een
nieuw spellingschrift, in groep 5 gaan we werken rond de cht en de ou/au woorden komen
weer terug. Ook in groep 6 komen de ou/au woorden aan bod!

Groep 7/8
Schaatsen
Wat was het weer heerlijk om met de hele school te schaatsen! Zo leuk om te zien dat de
kinderen veel plezier hadden samen! Jong en oud, samen schaatsen. Het was een fijne
schaatsochtend!
Blink
We zijn bij Blink inmiddels aangekomen bij het
eigen onderzoek. De kinderen onderzoeken een
wereldprobleem en richten een eigen politieke
partij op, waarbij ze duidelijk hun ideeën naar
voren laten komen hoe ze het wereldprobleem
willen aanpakken. Ze maken in groepjes/tweetallen
een poster en presenteren hun ideeën aan elkaar.
Adviesgesprek voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 hadden eind november een Drempelonderzoek gehad. De
kinderen werden getoetst op taalverzorging, spelling, woordenschat, technisch lezen,
begrijpend lezen en rekenen. Uit dit onderzoek komt een advies voor het voortgezet
onderwijs. Op woensdag 9 januari vindt het adviesgesprek plaats met de ouders van de
leerlingen van groep 8.

