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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de 1e nieuwsbrief van het nieuwe jaar.
We wensen u veel leesplezier.
Het team obs Jan Ligthart
Mededelingen
Verjaardag school
10 januari is de Jan Ligthartschool 64 jaar geworden.
Op 10 januari 1952 werd de school geopend en ging van start met 5 leerkrachten en 211
leerlingen.
Traditiegetrouw geeft de school op zijn verjaardag aan alle kinderen een sinaasappel. Deze
gewoonte komt voort uit een anekdote over meester Jan Ligthart.
Traktaties
Bij ons op school is een aantal kinderen met een allergie zoals bijvoorbeeld een glutenallergie of
notenallergie.
Een aantal kinderen gebruikt ook geen varkensvlees in verband met geloofsovertuiging.
Gelatine komt uit botten van varkens en dit wordt weer gebruikt in vele soorten snoep.
Zou u hier bij traktaties op school rekening mee willen houden?
Met feestelijkheden op school proberen we hier ook altijd rekening mee te houden. Mocht u
vragen hebben, kom dan even langs.
LOT
Het luizenopsporingsteam zoekt nog enkele moeders die na iedere vakantie de kinderen weer
op hoofdluis willen controleren.
U kunt zich aanmelden op school, via de telefoon of per mail.
Bij voorbaat dank voor uw aanmelding!
Oproep materiaal
Wie heeft nog een oude rol kippengaas die we mogen gebruiken om decorstukken voor de
musical mee te maken? We horen het graag!
Voorstellingen
Dinsdag 9 februari a.s. gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 6 naar de Molenberg.
Zij gaan daar kijken naar de voorstelling “Zeehelden”.
De voorstelling begint om 13.30 uur. We verwachten de kinderen daarom om 13.00 uur
op school zodat we de tijd hebben om naar de schouwburg te kunnen lopen.
De groepen 1 en 2 krijgen weer een voorstelling op school in het kader van de Nationale
Voorleesdagen.
(in de periode 27 januari t/m 6 februari)
Uit de klassen
Groep 1 en 2
Doordat de kinderen de eerste week na de kerstvakantie grotendeels ijzelvrij hadden, schuift
ons programma dus een week op. Vanaf volgende week zullen we beginnen met de CITOtoetsen taal en rekenen voor groep 1 en 2. We gaan eerst de toets rekenen maken en de week
erna de toets taal. Als alle kinderen de toetsen af hebben en we hebben ze nagekeken, dan krijgt
u een uitnodiging (voor een maandagmiddag na schooltijd) om de toetsen van uw kind te

bekijken. In de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over.
Nu zijn we in beide groepen begonnen met thema “Winter”. Verder maken we voor het nieuwe
jaar een kalender.

Groep 3 en 4
Na een fijne kerstvakantie zijn we aardig gladjes het nieuwe jaar ingegleden.
Drie dagen extra ijzelvrij. Ook dat was een hele belevenis. Misschien krijgen we nu nog een
beetje sneeuw en dan op naar het voorjaar.
Denkt u aan de rapporten, ze mogen weer ingeleverd worden.
Groep 4: Aan het einde van deze maand moeten alle leerlingen van groep 4 de tafels 1 t/m 5 en
10 beheersen. De meeste leerlingen hebben hieraan al voldaan. Blijf het thuis goed oefenen.
Met taal en spelling zijn we al met ons tweede werkboek begonnen.
Groep 3: Het aanvankelijk lezen is klaar. We werken nu in thema 7.
Groep 5 en 6
Het nieuwe jaar is net weer begonnen en wij wensen ieder een gezond 2016 toe. Wij starten de
komende weken met het afnemen van de Cito toetsen. De reguliere toetsen, die bij de methodes
horen gaan ook gewoon verder.
Dinsdag zijn we met de groepen 5/6 van de Tasveld en Jan Ligthart school naar Kardinge
geweest voor een schaatscursus en vrij schaatsen. De leerlingen hebben een geslaagde dag
gehad. We willen de ouders die meegereden en geholpen hebben nogmaals hartelijk danken
voor hun inzet.
Groep 7 en 8
Na een raar en glad begin van dit nieuwe jaar, zijn we nu weer volop aan het werk. In de
komende twee weken worden de Cito-toetsen weer afgenomen. Dus we hopen de
kinderen uitgeslapen en vol goede moed op school te zien.
Ook is het einde in zicht van de lio-stage van meester Mickie. Volgende week woensdag zal hij
voor het laatst voor de groep staan. In de periode daarna zal hij hier wel af en toe zijn om
bepaalde opdrachten af te ronden.
Wanneer kinderen moeite met het rekenen hebben, kunnen ze ook eens kijken op
www.sommenfabriek.nl Hierop zijn ook filmpjes te zien over hoe bepaalde sommen aangepakt
kunnen worden (bijvoorbeeld keer-sommen met breuken, delen, kommagetallen en procenten).

Samenwerking obs Tasveld

De berichten over een nieuwe school , hoe en met wie, laten op zich wachten.
Dat we samen, en misschien nog wel met meer partners, in een gebouw komen is een feit.
Echter , wanneer dit gaat gebeuren, hoe en met wie blijft nog onzeker.
Als er nieuws over te melden is hoort u dat van ons.
Ondertussen gaan we steeds meer dingen samendoen zoals ;
de ateliermiddagen (zeer geslaagd tot nu toe), de gezamenlijke teamvergaderingen en ook de
mr heeft plannen om samen te vergaderen.
Ook activiteiten zoals onlangs het schaatsen in Kardinge en de Koningsspelen die nog volgen
worden gezamenlijk georganiseerd en ondernomen.

Belangrijke data en andere zaken
10 jan.: de school is jarig en is 64 jaar
geworden.
Januari: MR vergadering
25 jan: OR vergadering
27 jan. t/m 6 februari: Nationale
voorleesdagen
5 febr.: dhr. Joop Dijk jarig
9 febr.: juf Marga jarig
9 febr.: voorstelling groep 3 t/m 6 Molenberg
27 febr. t/m 6 maart.: voorjaarsvakantie

Batterijen
U kunt nog steeds batterijen op school
inleveren. We krijgen daar punten voor die
weer ingewisseld kunnen worden voor
speelmateriaal voor de kinderen.
Onlangs hebben we weer voor bijna € 500,een aantal mooie speelattributen ( vooral
buitenmateriaal)aan kunnen schaffen van deze
punten! Blijf dus sparen!

