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Agenda
24 december 2021 t/m 8 januari 2022 Kerstvakantie!!
Donderdag 29 december Schoolkorfbal

(voor wie zich heeft opgegeven)
Vrijdag 13 januari Luizenpluis
Maandag 16 januari Start CITO toetsen
Woensdag 25 januari Archipel Taal Dictee

Donderdag 2 februari Studiedag!

Jarig in januari
4 januari Vaio
5 januari Sanna
22 januari Selina
24 januari Fay
29 januari Steijn

Welkom

In januari komt Jazzy wennen in groep 1.
Welkom Jazzy!
We wensen je een fijne schooltijd toe op De Lichtboei!

Algemeen nieuws
Beste ouder(s) / verzorger(s),
De kerstvakantie staat voor de deur… 2022 zit er bijna op en 2023 komt eraan…
Een jaar waarin corona ons dagelijks schoolleven steeds minder is gaan
beïnvloeden.
Een jaar waarin we steeds meer weer ‘gewoon’ konden gaan doen met als klap op
de vuurpijl een prachtige kerstlampionnenoptocht!
Wij wensen iedereen een heel fijne kerstvakantie met gezellige feestdagen
en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Namens het team,
Marloes Ketting
(directeur)



Leerlingenraad
De leerlingenraad is ‘geïnstalleerd’!
In groep 6 stelde alleen Casey zich
verkiesbaar. Maar in de groepen 5, 7
en 8 waren er veel kandidaten en
werden er zodoende weer echte
verkiezingen gehouden! De
kandidaten mochten een poster
maken om zichzelf te ‘verkopen’ en
alle kinderen vanaf groep 4 mochten
stemmen en hun stembiljet in de
stembus doen. Daar kwam dit jaar
iets bijzonders uit… In groep 7 en in
groep 8 waren er twee kinderen met
de meeste stemmen! Vandaar dat er dit jaar geen vier maar zes kinderen in de
leerlingenraad zitten! - groep 5: Romy

- groep 6: Casey
- groep 7: Hugo en Skyler
- groep 8: Roos en Romijn

Oudertevredenheid
Graag bedanken wij u voor het invullen van de oudertevredenheidsvragenlijst.
Heel fijn om respons te hebben gekregen en te kunnen concluderen dat u (met
een gemiddelde van een 8,1) over het algemeen heel tevreden bent! Ouders die
op sommige punten (of op een enkel punt) niet helemaal tevreden zijn, nodig ik
graag uit om daarover met de leerkracht en/of mij in gesprek te gaan, zodat we
daar mogelijk wat aan kunnen doen. Uiteraard kunt u ook andere punten dan de
vragen uit de vragenlijst ter sprake brengen. We staan immers altijd open voor
feedback/verbetering!

Polderhuis
Het Polderhuis vraagt vrijwilligers (ouders - grootouders) in de werkgroep
Educatie. De werkzaamheden bestaan uit helpen en begeleiden bij
schoolbezoeken. Ieder schoolbezoek duurt anderhalf uur. En is bijna altijd ’s
ochtends. Per jaar komen er tussen de tien en de vijftien scholen op bezoek. We
proberen de kinderen dan  een onvergetelijke ochtend te bezorgen.

Onder het motto: Verbeeldin� breng� j� overa�.
Als je vrijwilliger bent bij het Polderhuis ontvang je ook een vrijwilligerspas die
gratis toegang geeft tot al onze locaties. Het is op vrijwillige basis dus je bent niks
verplicht. Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie dan kunt u contact
opnemen met Anneke Huibregtse via het volgende mailadres:
educatie@polderhuiswestkapelle.nl of door te bellen naar het Polderhuis:
0118-570700.

mailto:educatie@polderhuiswestkapelle.nl


MQ scan
Op woensdag 7 december is bij 64 kinderen van de groepen 1 tot en met 8 de MQ
scan afgenomen. De MQ scan brengt het motorisch niveau van kinderen in kaart
en is een instrument om de motorische ontwikkeling over langere tijd te volgen.
Dit is zowel schoolbreed als individueel.
De twee onderdelen in de onderbouw waar de meeste kinderen moeite mee
hadden, zijn klauteren en op handen en voeten lopen.
De twee onderdelen waar de midden- en bovenbouw het meeste moeite mee
hadden, zijn op handen en voeten lopen en balanceren.
Op het komende rapport zal de individuele uitslag van uw kind vermeld staan.
Hier zal, indien dit uit de test is gekomen, een advies bij staan waar uw kind thuis
extra mee zou kunnen oefenen. Daarnaast gaan we hier natuurlijk tijdens de
gymlessen ook mee aan de slag.
Een leuk weetje: in mei scoorde 28% van de leerlingen (ruim) ondergemiddeld.
Nu, in december, slechts 8%! Dit betekent dat 92% (ruim-/boven-) gemiddeld
heeft gescoord! Hieronder treft u het ‘complete plaatje’.

Screening logopedie - groep 1 t/m 3
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Logopedie & Stottercentrum Zuid-West verzorgt een logopedische observatie
voor kinderen van de groepen 1 t/m 3. De observatie is bedoeld om vroegtijdig
problemen te  signaleren. Vanuit Archipel Scholen is dit initiatief gestart en door
de samenwerking kunnen de  kinderen op de Archipelscholen (en peutergroepen
van KOW) in Domburg, Koudekerke, Oostkapelle en Westkapelle worden
geobserveerd. Vanaf januari 2023 zullen de observaties plaatsvinden.
De logopedist observeert de volgende ontwikkelingsgebieden: taal, uitspraak,
stem, vloeiendheid,  het mondgedrag (duimen, kwijlen, open mond) en
gespreksvaardigheden. Wanneer er bijzonderheden naar voren komen uit de
observatie, kan er een advies volgen voor uitgebreider logopedisch onderzoek
en/of behandeling.
Met vriendelijke groet,
Michelle van Dixhoorn en Manonne de Vlieger



Wist u dat …

… we een kledingrek hebben in
de huishoek en dat daar nu

feestkleding hangt?

… groep 3/4 beroemd is?



… groep 1/2 een egeltje vond op
het schoolplein?

En dat groep 3/4 ervoor heeft
gezorgd totdat de

dierenambulance hem kwam
halen?

… groep 3/4 een plaatselijke
sneeuwbui heeft gehad in de

klas? Zo leren wij over
plattegronden!

… de kinderen van groep 2
al woorden kunnen schrijven?



… groep 1-2 vijf nieuwe boeken
bij de Drvkkery heeft kunnen

aanschaffen?
Dit dankzij de vele kassabonnen

die door jullie tijdens de
Kinderboekenweek zijn

ingeleverd.
Bedankt!!

...de jongens en meiden van
groep 5/6 ontzettend hun best

hebben gedaan op hun
sinterklaassurprises?

… er in groep 5/6 mooie
kersthangers zijn gemaakt?

… en dat vooral de glitters erg
populair waren?



… de leerlingen van groep 7/8
prachtige surprises voor elkaar

hebben gemaakt?

… groep 7/8 heerlijk is gaan
schaatsen in Middelburg?

… wij om stoom af te blazen
soms even op de tafels moeten

staan?!



Prietpraat

Kleuter: ‘Mijn moeder moet mijn schoenen nog besproeien.’

Dit zei een kind over een tekening van een ander kind: ‘Dat lijkt wel op een
megalodon.’

Juf was niet zo snel met een spelletje. Zegt een van de kinderen: ‘Nee, juf is al
20, best oud!’

‘Juf het ijs is hard bevriesd!’

“Deze dicteezin is als een soort bosslevel.”


