September 2018.
Hoera, het is weer zover: we zijn begonnen! We wensen u veel
leesplezier met de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar.
UITNODIGING

OPROEP
Vanaf dit schooljaar willen we graag gaan werken met een klassenouder voor
iedere groep.
Wat doet een klassenouder precies? Enkele voorbeelden:
- Gedurende het schooljaar helpen organiseren van allerlei activiteiten in
samenwerking met de leerkrachten en de ouderraad.
- Het vragen voor extra hulp bij een activiteit in een groepsapp voor de klas
en/of een oproep plaatsen via de mail naar andere ouders.
- Vervoer regelen voor excursies en andere activiteiten.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Daarvoor kunt u terecht bij de
groepsleerkracht van uw kind(eren).

NIEUWS UIT DE SCHOOL
Welkom Milan en Roxane.
Dat Westerbroek een leuk dorp is, weet u natuurlijk al. En het nieuws verspreidt
zich snel! Wij verwelkomen daardoor twee nieuwe leerlingen bij ons op school.
Milan zit in groep 7 en Roxane in groep 5. Wij wensen jullie een hele fijne tijd bij
ons op school.

Hij is er!
Het lange wachten is beloond. Op 6 augustus 2018 is juf Nancy bevallen van een
gezonde jongen: Dinand Sebastian Bodewes. Juf Nancy en de baby maken

het goed en we wensen het hele
gezin een fijne tijd toe.

Koffie-inloop maandagochtend
Vanaf 17 september kunt u op de maandagmorgen vanaf 8.30 tot 9.30 uur op
school in het mierennest even een kopje koffie /thee te drinken. Even gezellig
bijkletsen en /of praten met elkaar over schoolse aangelegenheden. Alie Spreen
(directeur bestuurder) zal er dan ook zijn en eventueel nieuwe ontwikkelingen
met u delen. Die ouders die niet aanwezig kunnen zijn zullen we informeren via
onze nieuwsbrief.

Samen voor een fijne schooltijd!
Dat kinderen graag naar school gaan en graag willen leren vinden wij allemaal
erg belangrijk. Daar werken we het hele schooljaar aan. De eerste weken van elk
nieuw schooljaar besteden we hier extra aandacht aan, dit noemen wij de
‘gouden weken’. Zo doen de leerkrachten meer groepsactiviteiten met de
kinderen, kinderen werken vaker in groepjes en doen vaker spelletjes. We
besteden meer aandacht aan de schoolregels en werken ernaar toe dat er
daardoor routine worden opgebouwd. Dit allemaal om de schoolsfeer en de
werksfeer te optimaliseren.

Regel van de maand
Deze maand hebben wij extra aandacht voor de regel: “Iedereen mag
meedoen als er gespeeld wordt”.
Juf Annemarie.
Ook dit schooljaar zal juf Annemarie op de woensdag in groep 1 t/m 3 werken.
Juf Aimee heeft studieverlof . Wist u al dat juf Aimée het eerste jaar met glans
heeft gehaald?

Rots en Water & Original play.
Afgelopen schooljaar heeft juf Nancy een cursus gevolgd om Rots en Water
trainer te worden. Dit programma ondersteunt en bevordert de sociale
emotionele ontwikkeling. Leerlingen worden weerbaarder en er wordt minder
gepest. We gaan dit programma op schoolbreed aanbieden. Gelukkig is juf
Annemarie ook Rots en Water trainer. Zij verzorgt de komende periode op de
dinsdagmorgen deze lessen en geeft op die morgen ook Original Play aan de
onderbouw.

Gymles

Ook dit schooljaar gymmen wij nog buiten zolang de gymzaal in het dorpshuis
nog niet gereed is en het weer het toelaat. Wanneer het gras van het voetbalveld
te nat/ glad is, zullen de gymlessen gegeven worden op het schoolplein.
Wilt u daarom uw kind(eren) op de maandag en de vrijdag het volgende
meegeven:
- schoeisel voor de gymlessen
- droge sokken
- broek - shirt (waarschijnlijk deze periode met lange mouwen en een vest zal
ook geen overbodige luxe zijn)

Nieuwe schoolontwikkelingen.
Elk schooljaar ontwikkelen we plannen met als doel goed passend onderwijs
aan te kunnen aanbieden. Wat gaan we dit schooljaar doen?
Taalmethode.
We starten dit jaar met een nieuwe taalmethode. Heel fijn. Onze leerlingen
worden veel meer betrokken bij wat ze in de lessen gaan leren( doel van de les)
en wat ze moeten weten. Na elke les vindt er een terugblik plaats. Bij elk nieuw
thema worden er ook woorden aangeboden die kinderen moeten leren
gebruiken.
Computers.
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 hebben straks een eigen computer waar ze op
kunnen werken. Het taalwerk maken ze op de computer. Daarbij letten we
natuurlijk goed op de zithouding van de kinderen. Afgelopen jaar hebben we
hiervoor een training gevolgd. Verder worden de computers ingezet als
ondersteuning bij de lessen
Gezonde school.
Ons doel is : Bewust worden dat gezonde voeding belangrijk is voor de
ontwikkeling. Het werken in de moestuin, het aanbieden van smaaklessen en
kookactiviteiten staan op de planning. En….. er komen nog meer activiteiten.
We hebben dankzij subsidie de mogelijkheid om er een gezond jaar van te
maken. Samen met u als ouder kunnen we aan deze bewustwording werken.
Portfolio.
Elk leerling krijgt een eigen portfolio. Daarin zitten verschillende werkjes. De
leerkracht bespreekt deze met de leerling en samen kijken ze kritisch naar het
resultaat. Bijv: Wat ging goed en wat kan beter? Wat fijn dat dat goed is gegaan.
Wat heb je hiervan geleerd? Is er ook nog iets wat beter kan? Hoe ga je dit
aanpakken?
Leerlingbegeleiding.
Annet blijft ook dit schooljaar bij ons. Zij ondersteunt de leerkrachten met het
begeleiden van leerlingen met specifieke problemen. Haar expertise als Intern
begeleider zetten we in voor de leerlingen maar ook voor de schoolontwikkeling
in brede zin. Dit schooljaar zullen we ook werken aan Postive Behavior Support.
(PBS). Wij richten ons op het bevorderen van gewenst gedrag. Goed gedrag kun
je leren!
Al deze plannen ondersteunen onze visie. Wat wij als school belangrijk vinden is
dat we het eigenaarschap, de betrokkenheid en de motivatie van het leren van
de leerlingen willen vergroten. Word je beste zelf! En wat ook belangrijk is: we
willen graag samen met u dit verder uitwerken en uitbouwen.

NIEUWS UIT DE OR
Hallo allemaal!
De zomervakantie zit er alweer op en de eerste week is al weer een feit. De OR
heeft daarom nog wat mededelingen voor komende periode.
Wij zijn als OR team ( Monique Anthonis, Jacob Messchendorp en Priscilla Stein)
toch wat extra kracht nodig. Wij zouden graag 1 a 2 extra OR leden willen
toevoegen aan ons team voor vast. Zo kan er met voldoende mensen zaken
opgepakt worden en kan er een verspreiding van taken komen. Mocht het je
aanspreken en je enthousiasme hebben geprikkeld dan zien we graag binnen 2
weken een reactie op mail naar Minna en Priscilla (
priscillaknijnenburg@hotmail.com ) zodat we in gesprek kunnen.
Dan uiteraard de oproep voor de vrijwillige bijdrage voor komend schooljaar.
Deze bijdrage is van belang voor activiteiten en sinterklaas bijvoorbeeld. De
bijdrage bedraagt € 20,00 per kind.
Het bedrag mag overgemaakt worden op: NL 43 RABO 0379 109 522 t.n.v.
Ouderraad Jan Ligthartschool.
Alvast bedankt voor jullie donatie! En let wel.. als we allemaal een steentje
bijdragen kunnen wij er een leuk schooljaar van maken voor de kids!
NIEUWS UIT DE OMGEVING

Alvast voor in de agenda:
nieuws uit de bibliotheek in Hoogezand

Kinderboekenweek- spektakel: Zaterdag 6 oktober 14.00-17.00 uur
Samen met Theater Kielzog organiseert de bibliotheek het Kinderboekenweekspektakel.
Doe mee aan workshops en bezoek de voorstelling Dobbe en de draak. Allemaal
in het teken van het thema van de Kinderboekenweek: Vriendschap. Je kunt o.a.
kiezen uit de workshops: vriendschapsbandjes maken, Dash & Dot
vriendschapsmuur, sokpop maken, muziek én, een selfie-sticker maken in het
eLAB!




Kaarten verkrijgbaar via kielzog.nl/spektaken en bij de balie van Kielzog
theater
Kinderen 4-12 jaar € 7,50 ouders/begeleiders € 3,50

Workshop Vloggen: Zaterdag 22 september 11.00-15.00 uur
Leer hoe je een vlog maakt én monteert. Maak een vlog met het thema: DE
KRACHT VAN NIEUWE ENERGIE. Wie weet mag je naar het landelijke, feestelijke
evenement op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober. Daar ding je met de
andere topvloggers mee naar de titel 'Beste vlogger voor Duurzaamheid'. Wij
zorgen voor een lunch!




Leeftijd 8-12 jaar
Gratis
Opgeven via elabhoogezand@biblionetgroningen.nl

Veel plezier en een goede start dit nieuwe schooljaar!
Team JLS.

