Nieuwsbrief juli 2022

Agenda
Vrijdag 8 juli
Dinsdag 14 en donderdag 16 juli
Dinsdag 19 juli
Donderdag 20 juli
Vrijdag 22 juli 12.00 uur
25 juli t/m 4 september

Tweede Rapport
Gastles Ringlopen groep 3 tot en met 8
Rapportgesprekken (facultatief)
Doorschuifmiddag
Eindfeest (normale schooltijden)
Afscheid groep 8
Laatste schooldag, iedereen om 12.00 vakantie!
Zomervakantie!

Jarig in juli/augustus
2 juli
14 juli
18 juli
22 juli
27 juli
28 juli

Amber
Charley
Elin
Cristine
Dyma
Livana

1 augustus
6 augustus
11 augustus
14 augustus
18 augustus
19 augustus
22 augustus

Evi
Kiara en Lieke
Giorgina
Levi
Fiene
Loïs en Jessie
Juno

Welkom
Lois en Jessie zijn gezellig aan het wennen in groep 1.
Welkom meiden! We wensen jullie (en jullie ouders) een
fijne schooltijd toe op De Lichtboei!

Algemeen nieuws
De laatste weken gaan van start… Weken die in het teken staan van de afsluiting van het
schooljaar; rapporten, eindfeest, afscheid van groep 8, alvast een kijkje in de nieuwe
groep…
Hierbij treft u de laatste, volledige, nieuwsbrief van dit schooljaar!
In de laatste week voor de vakantie zal ik u nog een nieuwsbrief toedoen met daarin alle
informatie voor het komende schooljaar op een rijtje.
Met vriendelijke groet,
Marloes Ketting
Directeur Archipelschool de Lichtboei

Rapporten
Op vrijdag 8 juli krijgen de kinderen hun tweede rapport van dit schooljaar mee naar
huis. Vervolgens vinden op dinsdag 12 en donderdag 14 juli de rapportbesprekingen
plaats. Deze rapportbesprekingen zijn facultatief, dat kan:
- op initiatief van de leerkracht(en) of
- op initiatief van de ouders.
Mocht u een rapportgesprek wensen, dan kunt u zich hiervoor inschrijven via Parro. Op
maandag 4 juli wordt de inschrijving opengezet. Wanneer de leerkracht een gesprek met u
wenst, krijgt u via Parro een berichtje met de vraag u in te schrijven.
MQ Scan
In juni is de MQ-scan afgenomen. In het tweede rapport zal (bij de kinderen waarvoor de
ouders toestemming hadden gegeven voor het afnemen van de MQ-scan) een zinnetje
staan met daarin de individuele score van uw kind(eren) en daarbij een aantal tips.
Hieronder treft u het ‘complete plaatje’. De twee onderdelen waar de meeste kinderen
moeite mee hadden, zijn op handen en voeten lopen en balanceren.
Hier wordt in de komende periode tijdens de gymlessen extra aandacht aan besteed. Rond
de herfstvakantie zal de MQ-scan nogmaals worden afgenomen zodat we de resultaten
kunnen vergelijken. Indien nodig leggen we dan contact met u als ouder/verzorger.

Corona
Helaas neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. Wij zullen (en hoeven) u niet
meer bij iedere besmetting te informeren. Mochten er meerdere besmettingen in een
groep zijn, dan zullen we u daar wel van op de hoogte stellen. Er is nog steeds de
mogelijkheid om zelftesten te verkrijgen via school.
U kunt ze vragen aan de leerkracht van uw kind of komen halen bij de directie/
administratie.
Parro
Parro heeft een update gehad waardoor nieuwe berichten niet altijd meer zichtbaar, met
melding, binnenkomen op het device (meestal de telefoon).
Om dit te verhelpen is het nodig om de meldingen in de algemene instellingen van de
telefoon te controleren en weer ‘aan’ te zetten.

Wist u dat…

… de kinderen van groep 3/4
terug naar de dinotijd zijn
gegaan?
We leerden over de oermens en
tekenden een dinosaurus heel
precies na.

… groep 3/4 op bezoek is
geweest bij het Polderhuis?
We hebben daar (onder andere)
geleerd over de rol van duiven
in de oorlog.

… groep 7/8 op een zonnige dag
ging golfsurfen in Domburg?

… de kinderen van groep 1/2
een heerlijke zonnig
schoolreisje hebben gehad bij
de Jonge Johannes?

… de koekjesmix voor vaderdag
een succes was!
Er zijn al heel veel koekjes
gebakken met de papa’s van de
kinderen van groep 1/2.
Erg leuk!

… papier maché plakt aan je
vingers?!

… groep 7/8 op schoolreis naar
Aqua Mundo en naar het
Aquapark in Ouddorp is
geweest?
Dit hadden zij gewonnen door
de grote verkoop van de
Kinderpostzegels!

… de open tuindag een groot
succes was?
Veel kinderen in groep 5/6
vonden dit de leukste dag van
het jaar.

Prietpraat
Na het doortrekken borrelt de wc, kleuter: ‘Niet doortrekken hoor, dan blubbert
de wc!’
We hebben het in de kring over voornamen, achternamen,
meisjesnamen en jongensnamen. Vervolgens vraagt de juf of iemand
weet wat een bijnaam is. Volgens één van de leerlingen is dat
wanneer je voor een bij een naam mag verzinnen.
‘Er is wat misgelukt’.
Een leerling had in de ochtend een bloedneus. Hij komt naar de juf. ‘Juf ik heb
een beetje bloed aan mijn neus, omdat ik in mijn neus heb gegrabbeld.’
‘Ik vond het zo leuk, 100 duimpjes omhoog.’

