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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de 3e nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018
Met vriendelijke groet,
Team obs Jan Ligthart.
Mededelingen
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek was weer een groot succes. We hebben veel gelezen en gewerkt met
het thema ‘Gruwelijk Eng’. Er was veel belangstelling voor de afsluiting en de gemaakte
griezelhapjes werden met smaak naar binnen gewerkt. Foto’s van het griezelfeest staan op de
website.
Verkeerssituatie rond de school
Hierbij doen we een dringende oproep aan alle ouders die hun kind(eren) met de auto komen
brengen en halen naar en van school.
Op het Boeremaplein, voor de school, is altijd voldoende ruimte om in de vakken te parkeren
zodat de kinderen die lopend of met de fiets zijn een beter overzicht hebben en dus veilig van
en naar school kunnen gaan.
We willen u dan ook vragen uw auto in de vakken te parkeren en niet op de doorgaande weg.
Ook niet om even te stoppen!
Laten we met elkaar zorg dragen voor een overzichtelijke, veilige toegang van de
school!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

NSA
De naschoolse activiteiten voor de groepen 3 t/m 8 zijn op 31 oktober , 14 en 28 november
en 12 december.
Deze vinden plaats in sporthal “De Ringen” van 15.30 uur tot 16.30 uur.

We hopen op veel deelnemers!

Lief en leed
Helaas is meester Jeroen Doornbos ook na de herfstvakantie nog niet weer volledig aan het
werk.
Meester Adolf Blik moet een operatie ondergaan en zal dus ook nog meerdere weken zijn taken
niet kunnen vervullen.
We hopen dat we ook na de vakantie dezelfde invallers, meester Marijn en juf Nienke, weer in
de groep krijgen.
EHBO groep 8
Maandag 30 oktober a.s. starten de EHBO lessen voor groep 8.
Deze lessen worden gegeven door dhr. Klaas Mulder en zullen steeds op de maandagmiddag
plaatsvinden.
In het voorjaar zullen deze lessen worden afgesloten met een echt examen en een bijbehorend
diploma.
Jaarvergadering o.b.s. Jan Ligthart
Maandag 30 oktober a.s. is onze jaarlijkse ouderavond.
De uitnodiging en de agenda heeft u inmiddels ontvangen.
We hopen veel ouders te mogen begroeten.
LOT: ( luizenopsporingsteam)
We zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen. U kunt u op school opgeven.
Betalingsverzoek schoolfonds
Elk nieuw schooljaar is het gebruikelijk, dat er een ouderbijdrage voor het schoolfonds wordt
gevraagd: € 15,- per leerling. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor het Sinterklaasfeest, de
kerstviering en het uitdelen van traktaties tijdens feestelijke aangelegenheden. Het bedrag
komt dus geheel ten goede aan uw eigen kind. U heeft hier inmiddels een brief over ontvangen.
Denkt u aan tijdige betaling!
Informatie EU Schoolfruit. Wij doen weer mee!
Gedurende het schooljaar 2017-2018 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten
van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een portie
groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze. De school start hiermee in week 46 (vanaf
woensdag 15 november).

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de
gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van
groenten en fruit (groep 1,2) is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke
manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Woensdag 15 november gaan de kinderen dus voor het eerst van deze groente- en
fruitlevering gebruik maken.
Vanaf deze dag hoeven ze dus op de woensdag t/m de vrijdag geen eten mee voor in de pauze.
Vrijdag 20 april a.s. zal de laatste keer zijn dat we van deze actie gebruik kunnen maken.
Daarna willen we deze goede gewoonte handhaven op deze dagen en vragen we uw
medewerking hierbij door uw kind zelf op deze dagen iets gezonds mee te geven.

Nationaal Schoolontbijt
Donderdag 9 november a.s. gaan we meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt.
Uw kind hoeft op deze ochtend dus niet thuis te ontbijten.

De school begint gewoon om 8.30 u
Uit de groepen
Groep 1 en 2:
We hebben de afgelopen weken druk geknutseld in de klas. We doen met de groep namelijk
mee aan een knutselwedstrijd van de Albert Heijn in Delfzijl. De opdracht was om een dier uit
de dierentuin te maken met de groep. De groep met het mooiste kunstwerk wint met de gehele
klas toegang tot Wildlands in Emmen. Met veel hulp van de moeders van Bentley, Aymée en
Luuk hebben we een prachtige vlindertuin gemaakt. Het kunstwerk is te bewonderen bij de
Albert Heijn in Delfzijl. Zowel in de winkel als via de facebooksite van de Albert Heijn kunt u op
ons kunstwerk stemmen. Helpt u ons mee? Alvast bedankt!!

De kinderen hebben deze week voor de eerste keer een vertel- of lettertas meegekregen naar
huis. Deze tassen moeten de eerste week na de herfstvakantie weer meegenomen worden naar
school. Het is belangrijk dat u samen met uw kind met de verteltas speelt/werkt. De kinderen
van groep 2 krijgen een lettertas mee naar huis in plaats van een verteltas. Bij de lettertas kunt
u de werkbladen samen met uw kind maken. Deze hoeven niet terug naar school. Veel plezier
met de vertel- en lettertassen.
Wilt u zelf de tas controleren op inhoud, voordat u de tas weer meeneemt naar school?
De week na de inlevering worden ze ook nog gecontroleerd door de verteltascommissie. Door
het vertrek van een aantal leden uit de verteltascommissie, zijn we nog op zoek naar nieuwe
ouders. Voor meer informatie of opgave hiervoor kunt u contact opnemen met juf Diana.
Op dinsdag 17 oktober hebben we met de groep een herfstwandeling gemaakt. Ook zijn we nog
even op bezoek geweest bij de kinderboerderij. De foto’s staan inmiddels op de website.
Groep 3.
Rekenen: Thuis oefenen met het vlot overzien van getallen. Rol bijvoorbeeld met twee
dobbelstenen. Je moet dan vlot kunnen zeggen hoeveel punten je hebt gegooid. Dit is belangrijk
voor de verdere rekenontwikkeling. Je kunt dit prima oefenen door spelletjes te spelen waarbij
je met twee dobbelstenen moet rollen. Ongemerkt is je kind aan het leren.
Lezen: In de werkboeken die de kinderen mee naar huis krijgen staan steeds vier rijtjes met
drie woorden. Laat deze woorden zo vaak mogelijk lezen. Het moet een automatisme worden.
Ook gaat het lezen dan steeds iets vlotter. Gewoon veel oefenen.
De kinderen hebben heel goed hun best gedaan met de spinnen en de art-webben. Nu gaan we
van de lampionnen weer iets leuks maken.

Groep 5/6
Tot onze spijt is meester Blik nog steeds ziek thuis. Gelukkig is meester Marijn al een paar
weken bij ons. Fijn om steeds wel dezelfde meester voor de groep te hebben!
Er is hard gewerkt de eerste weken. Het eerste hoofdstuk (of het eerste thema) van de
verschillende vakken is in de meeste gevallen afgerond. Ook zijn de eerste toetsen al achter de
rug.
Deze week hebben de kinderen een toets Engels. Beide groepen hebben de woordenlijst
meegekregen. Voor groep 5 staan er 10 Engelse woorden op papier waarachter ze de
Nederlandse vertaling moeten zetten. Groep 6 krijgt 15 Engelse woorden en 5 Nederlandse
woorden. De woorden zijn in de klas al veel besproken en geoefend. Wanneer je er elke dag
even naar kijkt, moet het lukken.
Wanneer uw kind nog niet erg goed is in de tafels en het klokkijken zou het fijn zijn als u een
beetje kunt oefenen thuis. Eens vragen hoe laat het is (ook de digitale tijd), even voor het eten
een tafel opnoemen.. Het hoeft allemaal geen uren te duren, alle beetjes helpen!
En straks lekker genieten van de vakantie, veel plezier!
Groep 7 en 8:
Topografie: Momenteel zijn we bij topografie bezig met een deel van de landen en hoofdsteden
van Europa.
Op https://tinyurl.com/ybgslrhn kan er geoefend worden met de lesstof van de toets.
Spreekbeurt en boekbespreking: Inmiddels hebben een aantal kinderen hun spreekbeurt of
boekbespreking gehouden, de ervaring leert dat thuis goed oefenen helpt. Vraag uw kind ook
wanneer zij aan de beurt zijn. Sommige kinderen vertellen dit niet of pas op het laatste moment,
waardoor een goede voorbereiding mist.

Belangrijke data en andere zaken
21 oktober: Herfstvakantie t/m 29 oktober
30 oktober: Jaarvergadering en OR ( uitnodiging in uw bezit)
10 november: Nationaal Schoolontbijt
15 november: Start Schoolfruit
16 november: Ouderavond Molenberg fusiescholen
20 november: oud papier
20 en 21 november: groep 8 VO gesprekken
27 november: informatieavond VO in de Molenberg ( info volgt)

