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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
In deze laatste weken van het jaar komen nog veel ouders meehelpen bij alle feestelijkheden.
Dit wordt door de kinderen en door ons erg op prijs gesteld. Bedankt daarvoor!
We wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en een gezellige kerstvakantie!
Team obs Jan Ligthart.

Mededelingen
Lief en leed
Berichtje van juf Annette
Hierbij wil ik graag alle mensen bedanken voor hun lieve reacties n.a.v. de brief die ik onlangs heb
gestuurd naar de ouders i.v.m. mijn afwezigheid door ziekte.
Het voelt goed te weten dat mensen aan je denken.
Ook juf Asta is een weekje uit de running i.v.m. een neusoperatie.
Gelukkig hebben we goede invallers daarvoor kunnen vinden.
Meester Jeroen staat sinds deze week weer gedeeltelijk voor de klas en dat gaat hem goed af.
Meester Adolf Blik is vanaf maandag j.l. weer begonnen ( daarover heeft hij zelf een stukje
geschreven).
NSA
Ook volgend jaar is er weer NSA!
Van 15.30 uur tot 16.30 uur in de sporthal “De Ringen”.
De eerste data in 2018 zijn ;
-dinsdag 9 en 23 januari en 6 en 20 februari.
Noteert u deze data vast !

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Het sinterklaasfeest op 5 december was erg leuk. De kinderen zijn weer goed verwend door Sint.
Tijdens deze periode hebben de kinderen cadeautjes ingepakt aan de inpaktafel en konden ze
spelen met de pepernotenfabriek. Momenteel zijn we alweer druk bezig met het thema “Kerst”.
We hebben afgelopen maandag lekker genoten van de sneeuw op het schoolplein. We hebben
allerlei figuren gemaakt van de sneeuw en keken samen wie de sneeuwbal het hoogste kon gooien
tegen de muur aan.

Hierbij willen we u vragen de kleuters via de kleuteringang te brengen en niet door de
hoofdingang!
Dit kan vanaf 8.15 uur. Vanaf die tijd is er een juf aanwezig in de klas die de verantwoordelijkheid
op zich kan nemen.
Groep 3 en 4
Het Sinterklaasfeest op 5 december in het speellokaal was erg gezellig. Alle kinderen zijn weer
even bij Sinterklaas geweest. Van de Pieten, er waren er drie, kregen ze lekkere pepernoten.
Er was dit jaar voor het eerst een leerling Pietje mee. Deze had dan ook een grote L op de rug.
Nu gaan we nog een aantal leuke kerstwerkjes maken.
Groep 3 heeft kern 5 van het lezen klaar en in januari beginnen we met kern 6. In deze kern leren
ze de laatste klanken. Het aanvankelijk lezen is dan klaar en gaan we kijken wie er al een AVI
diploma kan krijgen. Bij het rekenen is het splitsen van getallen nu erg belangrijk. In januari gaan
we dan ook een splitsboekje maken.
In groep 4 zijn we met rekenen begonnen aan het rekenen over het tiental, b.v. 38+5= en 42-8=.
Met taal leren we om zinnen langer te maken door er een tijd en plaats bij te benoemen, bv. Lotte
fietst om acht uur naar school. Ook leren we de woorden omdat en maar te gebruiken.

Groep 5 en 6
Van meester Adolf Blik.
Maandag 11 december ben ik weer begonnen na een lange tijd van afwezigheid.
Men heeft eerst geprobeerd om de voor- en bij hoofdholte ontsteking met zware medicijnen weg
te werken. Na een aantal weken verschillende medicijnen te hebben geprobeerd, heeft men
besloten om een operatie aan de neus uit te voeren. Daar gingen ook weer enkele weken overheen.
De operatie is goed gelukt. Er zijn nog wel enkele complicaties wat betreft hoofdpijn en
duizeligheid maar ik hoop dat dit snel weer overgaat.
Fijn dat ik eindelijk weer aan de slag kan.
Groep 7 en 8
Ook wij hebben natuurlijk Sinterklaas gevierd! Het was een erg gezellige dag! Vol met mooie
surprises en gedichten. Alle hulpsinterklazen bedankt voor jullie prachtige creaties en hulp!

Kerstviering
Inmiddels heeft iedereen de nieuwsbrief omtrent de kerstviering ontvangen en zijn er al veel
gerechten op de menukaarten geschreven, maar nog lang niet alle ouders/kinderen hebben dit
gedaan.
Komt u ook nog iets lekkers noteren!
Dat gaat vast weer helemaal goed komen donderdag 21 december a.s.
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018!

Met vriendelijke groet, de kerstcommissie en team OBS Jan Ligthart.

Belangrijke data en andere zaken
21 december: kerstdiner aan het einde van de middag + gezamenlijke afsluiting op het plein
( alle kinderen gaan deze dag ’s morgens naar school en zijn ’s middags vrij)
22 december: om 12.00 u. begint voor iedereen de Kerstvakantie.

23 december t/m 7 januari: Kerstvakantie.
8 januari: Weer naar school!
9 januari: NSA in “De Ringen”.
23 januari: NSA in “De Ringen”.
24 januari: MR vergadering 3 scholen.
6 februari: NSA in “De Ringen”.
7 februari: Margedag. Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team.
20 februari: Gastles groep 7/8 gebruik mobiele telefoon.
19 en 20 februari: Oudergesprekken
20 februari: NSA in “De Ringen”.
24 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie!
N.B.

Veel informatie gaat inmiddels via het ouderportaal!
Werkt u al met het ouderportaal “Mijn school”?

