Oktober 2018.
Regel van de maand

De regel waar de komende maand extra aandacht
aan besteden is: Wij gaan op een vriendelijke manier met elkaar om.
Op tijd op school zijn
Aan het begin van het jaar moet iedereen weer een beetje wennen aan het
vroege opstaan. Toch willen we u vragen er voor te zorgen dat uw kind of
kinderen echt om half 9 in de klas zit, zodat de leerkrachten op tijd met de
lessen kan beginnen. Alvast bedankt voor uw begrip.

VACATURE
Het is al even geleden, maar wij zijn nog op zoek naar een aantal klassenouders.
Bent u geïnteresseerd om de leerkrachten te ondersteunen in het regelen van
dingen als vervoer naar een uitje of het vragen van ouders voor hulp, dan kunt u
zich melden bij de groepsleerkracht. We kijken uit naar uw aanmelding!

NIEUWS UIT DE SCHOOL
Kinderboekenweek.
Komende week is het weer zover: de Nationale
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is:
Vriendschap. Ook dit jaar heeft de Bruna weer een
spaaractie bedacht. Wanneer u een boek koopt bij de
Bruna van 3 t/m 14 oktober, kunt u de bon op school
inleveren. Alle bonnen samen leveren de school
uiteindelijk een bedrag op, waar we nieuwe boeken
voor kunnen aanschaffen voor de schoolbibliotheek.
Helpt u ook dit jaar weer mee?

Ouder-kind-informatieavond 17 oktober 2018
Op woensdag 17 oktober aanstaande bent u van harte uitgenodigd, om samen
met uw kind naar de informatieavond te komen. U bent welkom tussen 17.30u
en 19.30u. Tijdens deze avond heeft uw kind of kinderen de ruimte om zijn/haar
klas te laten zien. Ze kunnen vertellen over het werk dat ze maken in de klas en

over de dingen die er te zien zijn. De leerkrachten zijn deze avond in de klas
aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Uiteraard krijgt u ook nog de
uitgebreide groepsinformatie.

Kindermaand oktober.
Elke zaterdag en zondag in de maand oktober zijn er allerlei activiteiten voor
kinderen waar zij gratis of tegen een kleine vergoeding aan mee mogen doen.
Het programma is te vinden op www.kindermaand.nl . Oktobermaand
kindermaand wordt georganiseerd door erfgoedpartners en heeft als doel om
kinderen van 4 t/m 12 jaar kennis te laten maken met culturele instellingen in
onze provincie.

Herfstvakantie.

De herfstvakantie is van 22 oktober t/m 26 oktober.

Original Play: bezoek op school!

Heeft u het al gezien in de HS-Krant? De Jan
Ligthartschool was afgelopen week in het nieuws, na het
bezoek van Jolanta Graczycowska. Zij kwam speciaal uit
Polen over om met onze kinderen te komen spelen.
Mocht u het artikel nog niet gezien hebben, geen nood; hij
is te lezen via de onderstaande link.
https://hskrant.nl/2018/10/03/original-play-op-jan-ligthartschool%E2%80%98spelen-is-een-geschenk%E2%80%99

Schoolbibliotheek ‘Het Slakkenhuis’

We hebben de afgelopen tijd niet stil gezeten, want ook met de opening van de
bibliotheek heeft de school in de krant gestaan. En wel in het Dagblad van het
Noorden! Op donderdag 13 september is de bibliotheek officieel geopend door
Jan Schuurman-Hess. Ieder kind uit Westerbroek kan nu, na inschrijving, boeken
komen lenen op donderdagmiddag van 14.45 tot 15.45.
Alle kinderen van de JLS hebben een inschrijfformulier meegekregen. Heeft u
deze gemist? Vraag gerust een nieuwe aan de leerkrachten.

https://www.dvhn.nl/groningen/Sch
oolbibliotheek-maakt-zelfstandigebasisschool-weer-een-stukjecompleter-23534577.html#

Gymmen in het dorpshuis
Zoals u weet wordt op dit moment het dorpshuis verbouwd. De verbouwingen
lopen op het einde en dat betekent dat we spoedig weer binnen kunnen
gymmen. Tot de herfstvakantie zullen de kinderen nog bij goed weer op het
voetbalveld of op het schoolplein gym krijgen van meester Michiel. We hopen dat
we na de herfstvakantie weer naar binnen kunnen.
NIEUWS UIT DE WSV
Activiteitenagenda oktober
oktober
Activiteit
Technische dienst
School/-plein

Wat?
Klussenlijst afwerken
Ramen wassen
Plein vegen
Tuin winterklaar
maken
Moestuin
winterklaar

Wanneer?
Laatste vrijdag van de maand
Laatste week van oktober
Laatste week van oktober
Laatste week van oktober

Aanspreekpunt
WSV
WSV
WSV
WSV

Laatste week van oktober

Juf Aimée en
WSV
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