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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de Jan Ligthart dit schooljaar.
Voor mij een heel leerzaam en enerverend schooljaar.
Kennis gemaakt met veel nieuwe mensen, ouders en leerkrachten, die allemaal hetzelfde doel
voor ogen hebben.
Met elkaar werken aan een fijne school voor alle kinderen!
Maar natuurlijk ook veel leuke, verschillende kinderen leren kennen die ik nu eindelijk, bijna
allemaal, bij naam ken.
Over een paar weken gaan we allemaal lekker van onze vakantie genieten en aan het eind ( nu
ook al wel enigszins)) ons weer voorbereiden op een nieuw schooljaar waarin waarschijnlijk
grote ontwikkelingen gaan plaatsvinden.
Ik wens iedereen, ook namens het team van de Jan Ligthart, een fijne vakantie en hoop
iedereen uitgerust weer op school te zien op maandag 29 augustus!
Met vriendelijke groet,
Marga Lamain
Meesters en juffendag
We kunnen terugkijken op een gezellige ochtend die voorbij gevlogen is. We zijn verwend met
heel veel tekeningen, kaarten en enveloppen met inhoud. Iedereen heel hartelijk bedankt
voor de cadeautjes!

Vrijwilligers
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet het afgelopen schooljaar.
Zonder uw hulp zouden we niet de dingen kunnen doen die we nu allemaal (extra) doen.

Bedankt allemaal!
Het team

Mededelingen
Groepsindeling 2016-2017
Onze bovenbouwgroep en ook de onderbouwgroep hebben een dusdadig aantal leerlingen dat we het
belangrijk vinden om daar extra formatie op in te zetten.
Hierbij het plan waarmee we volgend schooljaar van start willen gaan.

Inzet 2016-2017 JL
Groep

Leerkracht
Maandag
Juf Dineke
Beide groepen

Leerkracht
Dinsdag
Juf Diana ( 1)
Juf Dineke( 2)

Leerkracht
Woensdag
Juf Diana (1)
Juf Dineke
(2)

3 en 4

Juf Asta
Juf Asta

Juf Asta
Juf Asta

5 en 6

Meester Adolf
Meester Adolf

7 en 8

Juf Astrid
( 8)
Juf Annette (7)

Groep 1,2

Leerkracht
Vrijdag
Juf Diana beide
groepen

Juf Asta
Juf Asta

Leerkracht
Donderdag
Juf Diana
(1)
Juf Dineke
(2)
Juf Asta
Juf Asta

Meester Adolf
Meester Adolf

Meester
Adolf

Juf Annette
Juf Annette

Juf Annette
Juf Annette

Meester Jeroen( 8)
Juf Annette( 7)

Meester
Jeroen(8)
Juf Annette (
7)

Meester
Jeroen(7 en
8)

Juf Astrid
(7 en 8)
‘s middags vanaf
14.00u gym
Meester Jeroen

Juf Asta

Juf Diana Landman -Deen gaat per 1 augustus het team van de obs Jan Ligthart versterken.
Ze wordt ingezet in groep 1 en 2 van dinsdag t/m vrijdag.
Misschien heeft u inmiddels al kennis met haar gemaakt want ze is al een aantal dagen bij ons op school.
Meester Jeroen geeft op donderdagmiddag ook gymles aan groep 5,6 en dan geeft juf Annette les aan groep
7,8.
Meester Piet wordt in het nieuwe schooljaar volledig ingezet op de obs Tasveld.
Ook juf Tineke wordt niet meer op onze school ingezet in het nieuwe schooljaar.
Meester Pim wordt in de vakantie geopereerd en zal daarom niet direct na de vakantie weer aan het werk
zijn. Juf Miranda Waijer (afgelopen jaar al vaak bij ons ingevallen)zal een aantal taken van hem overnemen
bij de start van het nieuwe schooljaar.
Ook gaat onze school meedraaien in het project “Gezonde, sportieve school”.
Dat betekent een aantal extra gymlessen van meester Danny.
Wanneer deze gym lessen worden gegeven kunt u in de schoolgids lezen die u na de vakantie ontvangt.
Oproep oud papier: De afdeling oud papier kan ook het nieuwe schooljaar wel een paar “nieuwe mensen”
gebruiken. Vindt u het leuk om een aantal keren per jaar mee te helpen bij het ophalen van oud papier, geeft
u zich dan op bij een van de leerkrachten of bij Marnix Woensdregt ( tel. 06-11730143).
Wij zijn er erg blij mee!
Oproep Flitsen 2016-2017
We zijn dringend op zoek naar ouders die een deel van de ochtend met de kinderen achter het
computerprogramma Flits willen zitten. Met Flits leren kinderen sneller het woordbeeld herkennen en dit
komt de snelheid van het lezen ten goede.
Indien u ons wilt helpen, laat het dan even weten. Het liefst nog voor de vakantie. De tijd en dag gaat in
overleg. Aanmelden kan bij juf Asta of juf Annette. Via de mail kan natuurlijk ook.
Musical
Donderdagavond 14 juli a.s. is de uitvoering van de musical van groep 7 en 8. Hieraan voorafgaand moet er
ook nog op het “grote” toneel geoefend worden. We doen dit op donderdagochtend 14 juli. Groep 7 en 8
wordt om 9.00 u. voor de Molenberg verwacht en hoeven dus niet eerst naar school. In de loop van de
ochtend komen groep 3 t/m 6 naar de generale repetitie kijken. Tussen de middag gaat groep 7 en 8
gewoon naar huis of naar het overblijven om een broodje te eten en om 13.15 u. verzamelen we weer voor
de Molenberg en kunnen we ’s middags nog even de puntjes op de i zetten voor de avondvoorstelling.

Afscheid groep 8
Traditiegetrouw wordt groep 8 in de gelegenheid gesteld om in alle groepen te trakteren/strooien. We doen
dit op woensdagochtend 13 juli tegen 11.15 u.
Na afloop van de musical donderdag 14 juli a.s. nemen we echt afscheid van groep 8!

Belangrijke data en andere zaken
6 t/m 8 juli : schoolreis gr. 7/8
7 juli: schoonmaakavond groep 1 en 2
11 juli: oud papier
14 juli: musical gr. 7/8, tevens laatste schooldag
voor alle kinderen en afscheid van groep 8.

Fijne vakantie!

15 juli: start zomervakantie
29 aug.: eerste dag van het nieuwe schooljaar

