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Agenda

Dinsdag 13 september Film by the Sea, groep 1/2 en 3/4
Woensdag 14 september ‘Informatieavond’
Donderdag 15 september Show Mad Science, groep 3 t/m 8
Vrijdag 16 september Film by the Sea, groep 5 t/m 8
Woensdag 21 t/m vrijdag 23 september Schoolkamp groep 7/8
Woensdag 28 september Start Kinderpostzegels
Vrijdag 30 september STUDIEDAG - alle kinderen vrij!

Jarig in september

10 september Julian
14 september Roos
21 september Hajo
24 september Ranomi

Welkom

Maud en Fayah 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
Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar met een hoop algemene
informatie.
Ook dit jaar bouwen we samen weer verder aan de toekomst van de kinderen!

We richten dit schooljaar onze pijlen op:
- het betrekken van de leerlingen bij hun leerproces; zicht op leren en

eigenaarschap vergroten.
- het doorontwikkelen van ‘De Ateliers’.
- het geven van Effectieve Directe Instructie.
- het bieden van extra uitdaging aan die leerlingen die dat nodig hebben.
- het leren van en met elkaar!

Wij hebben er weer zin in!
Namens het team,
Marloes Ketting



De nieuwsbrief
Dit schooljaar zal de nieuwsbrief in principe iedere laatste vrijdag van de maand
uitkomen. Het is belangrijk om de nieuwsbrief goed te lezen zodat u op de
hoogte bent van wat speelt op school.

Informatieboekjes en Jaarplanner
Deze week hebben alle kinderen een informatieboekje mee naar huis gekregen
en is er per gezin een jaarplanner uitgedeeld. Heeft u nog opmerkingen of vragen
dan horen we het graag!

Leerlingen
We zijn het schooljaar gestart met 67 leerlingen!
groep 1/2: 23 leerlingen (7 in groep 1 en 16 in groep 2)
groep 3/4: 20 leerlingen (12 in groep 3 en 8 in groep 4)
groep 5/6: 11 leerlingen (6 in groep 5 en 5 in groep 6)
groep 7/8: 13 leerlingen (10 in groep 7 en 3 in groep 8)

Verlof
Wilt u verlof aanvragen buitenom de vakanties, dan kunt u hiervoor een formulier
aanvragen bij Marloes. Dit geldt ook voor vierjarigen, ook al krijgen zij vanwege
hun leeftijd het verlof sowieso toegekend.
Ook voor bruiloften en begrafenissen dient een formulier te worden ingevuld.

Parro
Wij hebben in Parro de optie ‘privacy-voorkeuren wijzigen’ opengezet (onder het
kopje ‘acties’), dit zijn dezelfde items als die u al eerder (op papier) heeft
aangegeven. Ieder jaar kunt u deze voorkeuren ‘herroepen’, dit jaar kan dat via
Parro. U kunt uw voorkeuren aangeven/wijzigen t/m vrijdag 30 september.

Mad Science
Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Mad Science start op 26-09-2022 (bij voldoende aanmeldingen) een naschoolse
cursus op De Lichtboei. Alle kinderen van groepen 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor
inschrijven.
Tijdens deze geweldige cursus gaan kinderen aan de slag met talloze
experimenten, activiteiten en demonstraties. Een welkome afwisseling na een
drukke schooldag! Ga elke les naar huis met leuke gadgets en steek er ook nog
iets van op!
De activiteiten vinden plaats in een lokaal
op school, duren 60 minuten en starten 15
minuten nadat de school uit is. Ieder jaar
starten wij een nieuwe cursus, met nieuwe
lessen en gadgets!Inschrijven kan via de
volgende website:
https://inschrijven.mad-science.nl

https://sender4.zohoinsights1.eu/ck1/13ef.4aba358de/95b7d890-2d0a-11ed-919e-52540048feb1/507d8ac9383abf5e097f4a486122b599a42eeac9/2?e=00uZno%2F2PmDecnEKFpLcFiHcYq7D8dpZe5NOSPN%2BCXQ%3D


Fysiotherapie
Ter reminder, mede namens de kinderfysiotherapeut, Anneke
de Vos: Mocht uw kind ‘problemen’ ervaren met: de motoriek,
onrust in het lijf, concentratieproblemen,
houdingsproblemen, hoofdpijn, ademhaling of andere
lichamelijke klachten…
De kinderfysiotherapeut staat voor u klaar (op school!). Voor
meer informatie en/of inschrijfformulieren kunt u terecht bij
de directeur of intern begeleider van de school.

Schoolmaatschappelijk werk
Even voorstellen… Schoolmaatschappelijk werk
Hallo,

Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Britt Moens. Ik ben werkzaam als
schoolmaatschappelijk werkster bij Maatschappelijk Werk Walcheren (onderdeel
van Zorgstroom).
Ik ben vanaf mei 2021 de contactpersoon voor basisschool de Lichtboei in
Westkapelle.

Iedere ouder heeft wel eens momenten dat je je zorgen maakt of dat je vragen
hebt. Het kan zijn dat je kind een moeilijke fase meemaakt, een ingrijpende
gebeurtenis heeft meegemaakt, niet zo lekker in haar/zijn vel zit, niet meer naar
school wilt. Zo zijn er nog wel meer dingen op te noemen waar je je als ouder
even geen raad mee weet. Ik denk graag met u (en/of leerkrachten) mee in deze
situaties. Samen kijken we wat we er nodig is en wat kan helpen. Het kan zijn dat
ik wat langer betrokken ben en soms is één gesprek al genoeg om zelf weer
verder te kunnen. Gesprekken kunnen telefonisch, bij u thuis of op school
plaatsvinden.

Aanmeldingen kunnen vanuit ouders, leerkrachten, de intern begeleider en
kinderen zelf komen.
De informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Mocht je contact op willen nemen: weet me te vinden!

Vriendelijke groet,

Britt Moens
Maatschappelijk Werk Walcheren
0118 – 448844/ 06 12298405
bmoens@mww.nl
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

mailto:bmoens@mww.nl


Stagiaires
Dit schooljaar komen de volgende studenten bij ons stagelopen:

- Anne Schout, Scalda - 2e jaars, groep 1/2, maandag, dinsdag, woensdag.
- Femke Jacobse, Pabo - 2e jaars, groep 7/8, maandag en dinsdag.
- Nora Hengst, Pabo - 1e jaars, groep 3/4, maandag en dinsdag.

We wensen hen een fijne leertijd bij ons op school!

Kwink
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel
leren. Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Deze
methode gebruiken we vanaf schooljaar 2020-2021 op
de Lichtboei van groep 1 t/m 8. Kwink is gebaseerd op
de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch,
leuk, actueel en gericht op preventie (van bijvoorbeeld
pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
Dit schooljaar zullen we bij iedere nieuwsbrief ook een
nieuwsbrief van Kwink als bijlage toevoegen zodat u
ook thuis op de hoogte bent van de onderwerpen die
in de klas worden behandeld en daar wellicht ook
thuis op in kunt spelen.

Adresgegevens
Wanneer uw adres of telefoonnummer wijzigt, of u wilt een ander ‘noodnummer’
toevoegen, wilt u dat dan doorgeven aan Sonja:
sonjavanderwelle@archipelscholen.nl?

Schoolfruit
We zijn ook dit jaar weer ingeloot om deel te nemen aan het
EU-schoolfruit project!
Dit houdt in dat we van 5 september tot en met 10 februari
voor alle kinderen, drie keer in de week fruit en groente krijgen.
We zullen dit, op een aantal dagen per week, als extra
pauzehapje aanbieden. (Het kan dan dus wel eens voorkomen
dat het oorspronkelijke pauzehapje dan weer mee terug naar
huis gaat...)

HVO-GVO
De lessen GVO, door Jorinke Karelse, zijn afgelopen maandag gestart.
Voor HVO is er helaas nog geen docent gevonden. De kinderen die HVO zouden
hebben, blijven tijdens GVO bij de leerkracht in de klas.

Tot slot - ter reminder
Graag tot ziens op de ‘informatieavond’ van aanstaande woensdag!
Voor de ouders, door de kinderen! U bent vrij om, met uw kind(eren), tussen
18.00 en 20.00 te komen en gaan wanneer het u uitkomt.

mailto:sonjavanderwelle@archipelscholen.nl

