
Welkom terug op de Jan Ligthart!  
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!  
Het lijkt wel gisteren dat wij de deuren van de school voor 

6 weken sloten. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie 

heeft gehad en heeft kunnen genieten van de weken 

zonder haast in de ochtenden. 

We gaan er samen met alle kinderen en u als 

ouders/verzorgers een fijn schooljaar van maken. Een 

speciaal welkom aan nieuwe leerlingen en hun ouders; we 

hopen dat ieder zich snel thuis zal voelen op onze school!  

In deze nieuwsbrief (verschijnt iedere maand), wordt u 

vast over de nodige zaken geïnformeerd. Ook organiseren 

we een informatieavond, waarop leerkrachten meer 

vertellen over hoe het in de groep van uw kind gaat. 

Wij wensen iedereen een heel erg fijn en leerzaam 

schooljaar toe!  

Team Jan Ligthart 

 

Een goed begin is het halve werk; gouden weken 

 

De “Gouden Weken” zijn de eerste weken van het 

schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het 

neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de 

klas. 

Het is belangrijk om tijd te steken in het (opnieuw) 

kennismaken met elkaar. De kinderen leren door 

verschillende spellen elkaar goed kennen, zodat ze ook 

weten wat ze aan elkaar hebben. Samen werken, elkaar 

helpen, naar elkaar luisteren zijn daarbij ontzettend 

belangrijk.  

Naast het elkaar leren kennen, maakt de klas ook 

afspraken met elkaar en worden de  schoolverwachtingen 

besproken. We gaan er vanuit dat iedereen op een 

positieve manier naar school wil komen en er zich prettig 

wil voelen. Dit zorgt voor een stevig fundament, een heel 

schooljaar lang. Daarom zijn deze weken goud waard. 

 

 

BASISSCHOOL JAN LIGTHART 
  

  

 
 

 
№ 1 2022-2023 september  
Belangrijke data in september   
  
 
20-09  Informatieavond groep 3 t/m 8 
21-09  Hand-voetbaltoernooi 

groep 7 en 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen in september  
               Hieperdepiep HOERA! 

    

  2 sept Marie-Louise Papenhuizen   groep 3  
  9 sept Sophie Papenhuizen              groep 5  
10 sept Evi Kranenberg        groep 7 
13 sept Jorrit Janzen        groep 1/2 
17 sept Aaron Vriesema        groep 4  
24 sept Bowie Bosch        groep 1/2 
25 sept Mick Boomkamp       groep 5 
25 sept Christel Bos        groep 5 
26 sept Tygo Bouwhuis         groep 5 
30 sept Levi van Neck                         groep 3 
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Na de vakantie zijn er weer veel 
nieuwe leerlingen bij ons op school 
gestart. 
 
Hallo, 
Dani Jansen   gr 1/2a 
Mila Bökkerink  gr 1/2a 
Zoey Gonzalis  gr 1/2a 
Lois Kosterink  gr 6 
Luuk Vrielink  gr 1/2c 
Julian de Jonge  gr 1/2c 
Lars Derkink  gr 1/2c 
Abel Veen  gr 1/2c 

Jesse de Jonge gr 7 
 
 
We heten jullie van harte welkom.  
En, wij wensen jullie een leerzame 
en fijne schooltijd toe bij  
ons op de Jan Ligthart. 

Bezoekadres 
Anemoon 26 
7621 AZ  Borne 
Telefoon 
074-2662286 
E-mail   
info@janlighart.com 
Website 
www.janligthart.com 

Nieuwe Leerlingen 

Basisschool 
Jan Ligthart  

Privacywetgeving ( wel of geen foto’s plaatsen) 
Bij het aanmelden van uw kind(eren) heeft u een brief ondertekend in het 
kader van de privacywetgeving. Middels deze melding heeft u aangegeven of 
uw kind(eren) wel of niet op een foto mogen en wel of niet op sociale media 
mogen worden geplaatst. 
Regelmatig komt het voor dat wanneer wij foto’s plaatsen, ouders hier toch 
graag op willen terugkomen. Wij willen u er dan ook op  attenderen dat u ten 
alle tijden terug kunt komen op de door u gegeven toestemming. Mocht dit 
voor u van toepassing zijn, kunt u bij Robert Franken deze aanpassingen 
doorgeven.  
Wij gaan ervan uit dat de door u gegeven toestemming onveranderd blijft 
zolang wij geen aanpassing hierop ontvangen en wij zullen dan ook handelen 
naar de daarop staande afspraken. 

 

Even opfrissen 
Zoals u allen weet, is de aanvangstijd bij ons op school 8.30 uur. Om 8.25 uur 
gaat de bel en gaan de 
leerkrachten met de kinderen naar binnen. Als iedereen zich aan deze tijd 
houdt kunnen we om 8.30 uur 
met de les beginnen en gaat er geen kostbare lestijd verloren. 
 
Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan dat vanzelfsprekend na 
schooltijd of als het een belangrijke melding is waar de leerkracht in de klas 
rekening mee kan houden kan u dit doorgeven aan de poort of via  
een mailtje of telefoontje.  
 

Verzoek kleuterjuffen 
Net als voorgaande jaren vragen de kleuterjuffen of u er zorg voor wilt dragen 
dat uw zoon/dochter 
gymschoenen mee neemt naar school. En wilt u deze schoenen dan voorzien 
van een naam?  
Ook graag een naam op bekers, pakjes, fruit en broodtrommels. De kinderen 
weten niet altijd wat ze mee hebben gekregen. En een naam voorkomt een 
hoop gezoek.  

 

Nieuwe collega’s 
Na de vakantie zijn juf Linde Teunissen en juf Karen Bakker binnen de Jan 
Ligthart gestart. Juf Linde in groep 4 als leerkracht en juf Karen in  
groep 1/2 als Leerkracht in Opleiding (LIO) 
Hieronder stellen zij zich graag even aan u voor. 
 
Wij wensen beiden een fijne tijd bij ons op school. 
 

 

 

mailto:info@janlighart.com
http://www.janligthart.com/
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Hallo ouders, 
Mijn naam is Karen Bakker en ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Borne en volg de 
opleiding PABO. Ik ben een vierdejaars student en zit in mijn laatste jaar. 
Hierdoor zullen jullie mij elke donderdag en vrijdag bij groep 1/2A naast Linda 
zien staan. 
Verder doe ik aan de sport korfbal, waarbij ik zelf wedstrijden speel en 
jeugdwedstrijden coach. Ik werk bij 
Kasteel Twickel in Delden, waar ik in de Oranjerie in de bediening sta. Als ik dan 
nog vrije tijd over heb,  
pak ik er het liefst een goed boek bij. 
Ik heb er heel veel zin en we zullen elkaar dit jaar wel tegenkomen! 

 
 

Hallo, 
Mijn naam is Linde en ik ga op de donderdag en vrijdag lesgeven aan groep 
4! 
Ik woon in Delden en ik vind het leuk om te reizen, koken en hou van 
gezelligheid. Ik heb erg veel zin aan het komende jaar met groep 4. 

 
 

 

 

 

Sfeer proeven tijdens onze Informatieavond(en) 

• Wilt u graag weten hoe de dagindeling eruit ziet in groep 1 / 2? 

• Bent u benieuwd hoe er met het digibord gewerkt wordt? 

• Weet u hoe we met de Chromebooks werken? 

• Kent u de spelhoeken in de onderbouwgroepen? 

• Heeft u interesse in de manier waarop we ons rekenonderwijs vorm geven? 

• Vindt u het, net als wij, belangrijk dat ouders en leerkrachten met elkaar kennis maken? 
 

Voor al deze antwoorden en nog meer bent u hartelijk welkom op de informatieavond, die we, 

• Dinsdagavond 20 september a.s. organiseren voor de ouders en verzorgers van groep 3 t/m 7 

• Maandagavond 26 september voor de ouders en verzorgers van groepen 1 en 2 

• En voor groep 8 staat een VO-voorlichtingsavond gepland op deze avond.  
 
De leerkrachten willen graag met u kennismaken en u zult worden geïnformeerd over het onderwijs en de 
dagelijkse gang van zaken in de groep. U kunt vragen stellen en een kijkje nemen in het lokaal. 

Uw aanwezigheid draagt bij aan een goede start van het schooljaar van uw zoon of 
dochter! 
 
De exacte tijdsindeling en uitnodiging voor deze avond volgt nog per mail. 
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Koptelefoon / oortjes en muizen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aangezien we steeds meer digitaal werken, is het belangrijk dat de kinderen beschikken over een koptelefoon 
of oortjes. In groep 3 worden deze eenmaal verstrekt door school.  
 
Wanneer blijkt dat deze oortjes kapot zijn, is het de bedoeling dat de kinderen van huis oortjes of een koptelefoon 
meenemen. Het is wenselijk dat elk kind eigen oordopjes/of een koptelefoon op school heeft. Wilt u dit met uw 
kind bespreken en deze dan, voorzien van naam meegeven naar school? 
 
Bij de ACTION zijn goede oortjes te koop. Ook een bakje om de oortjes in te bewaren is geen overbodige luxe. 

 

Schoolgids te vinden op de website; www.janligthart.com 

Wanneer u een vraag heeft over het onderwijs, kunt u dit ook terugvinden 
in onze schoolgids. Deze wordt elk jaar aangepast en actueel gehouden.  
Het is een uitgebreid document dat geraadpleegd kan worden door  
de ouders en verzorgers van kinderen en beantwoordt al uw vragen over 
de dagelijkse gang van zaken in de organisatie.  
U vindt er informatie over onze visie op onderwijs, de wijze waarop  
wij de week structureren en activiteiten organiseren. 
Misschien handig om deze weer eens te downloaden?  
www.janligthart.com 

 
 

Allergieën, intoleranties en overig  
Wij horen graag of er bij uw kind dingen zijn waar wij rekening mee moeten houden. Zijn er voedingsmiddelen 
of iets anders wat uw zoon/dochter niet mag hebben of niet mee in aanraking mag komen? 
(dit kan ook zijn i.v.m. religie).  
Wilt u dit bij de leerkracht van uw kind melden?  
Heel hartelijk dank. 
 
 

Parkeren 
Wilt u er bij het halen en brengen van de kinderen op letten dat uw auto goed geparkeerd staat? Ook voor onze buren 
blijft het dan prettig! 
 
 
 
 
 

http://www.janligthart.com/
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Lees 15 minuten per dag 

 

Waarom is het belangrijk om een kind aan te moedigen om te lezen? Het maakt een groot verschil in het leven van 
kinderen of ze lezen of niet. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en 
zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen een kind ook om zich beter in te 
leven en om meer begrip te hebben voor anderen. Zo komen zij beter mee in de samenleving. 

Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor 
steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend 
lezen en schrijven. 

Kinderen die minimaal 15 minuten lezen per dag, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat kan met 
1000 nieuwe woorden per jaar groeien. Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang 
leesplezier! 

 Ook regelmatig voorlezen heeft grote voordelen: 

• voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind.  
• voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten.  
• voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen.  
• voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten 

Op school besteden we natuurlijk veel aandacht aan voorlezen en het zelf lezen in boeken. We kunnen het echter 
niet alleen. U als ouder heeft meer invloed op het lezen van uw kind dan u denkt. Juist als er thuis aandacht is voor 
(voor)lezen gaat het kind lezen leuker vinden en meer en beter lezen is.  
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Nog steeds geen oversteekouders genoeg!!! 
 
Helaas zijn er na herhaalde oproepen en onze noodkreet van 29 augustus, geen reacties gekomen van ouders 
die willen helpen bij het oversteken. Dit betreuren wij zeer, daar dit gaat betekenen dat er dagdelen 
geen oversteek meer zal zijn en uw kinderen alleen moeten oversteken.  
Aanmelden kan nog steeds bij r.franken@stichtingbrigantijn.nl 
 
 

Schoolfruit 
 
In de mail van de OR van 1 september heeft u kunnen lezen dat we weer 
ingeloot zijn voor het schoolfruit. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen 
samen in de klas fruit en groente te eten. We ontvangen 20 weken lang 
iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat 
helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie. Vanaf 7 
september krijgen de kinderen daarom in de kleine pauze weer fruit.  
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm 
 

 

Van onze vakdocent HVO 
 
Ook dit schooljaar mag ik weer op de vrijdag in de groepen 5 tot en met 8 langs komen om Humanistisch 
Vormingsonderwijs te geven. 
 
HVO kent twee hoofddoelen, die aansluiten bij de kerndoelen 34 t/m 39: 
Sociale levenskunst: kinderen leren omgaan met zichzelf (emoties, waarden, zorgen) en met hun medemensen: 
familie, vriendjes en vriendinnetjes, klasgenootjes. 
Sociaal en ecologisch burgerschap: kinderen leren omgaan met het grotere geheel van de samenleving en de 
(natuurlijke) wereld om zich heen. 
Bij dit alles ontdekken kinderen spelenderwijs dat zij daarbij keuzes kunnen maken en leren zij verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun keuzes. Het zelf leren ontdekken en ontwikkelen staat centraal. 
De docent stelt prikkelende vragen, die kinderen stimuleren zelf na te gaan denken over de verschillende 
onderwerpen. Ze worden daarbij op speelse wijze aangemoedigd om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, 
willen en doen. Daarnaast oefenen ze vaardigheden als eigen emoties begrijpen, een mening vormen en geven, 
luisteren naar  anderen en samen zoeken naar oplossingen. Enkele voorbeelden uit de praktijk: 
Knutselen  
De kinderen van groep 5 hebben met elkaar na gedacht over de vraag: Kan een konijn gelukkig zijn? Naar aanleiding 
van onze gesprekken hierover knutselen ze een zelfbedacht konijnenparadijs. 
Dilemma 
Groep 6 bespreekt in groepjes het volgende dilemma: De nieuwe pen van de meester is gestolen. Jij hebt gezien dat 
je beste vriend dat heeft gedaan. De meester vraagt aan de klas of iemand er iets van weet. Wat doe je, zeg je het 
wel of niet tegen de meester? En waarom? 
Debat 
Groep 8 doet een Lagerhuisdebat over de stelling: je moet altijd zeggen wat je denkt. Vooraf hebben ze in groepjes 
argumenten bedacht. Een aantal  leerlingen is jury en beoordeelt de argumenten en presentatie,  
Heeft u vragen of wilt u in gesprek over HVO?  
Dan kunt u terecht bij mij of de groepsleerkracht.  
 
Ellen Bos 
Vakdocent HVO 
 

mailto:r.franken@stichtingbrigantijn.nl
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Hieronder stelt de ouderraad zich aan u voor. 
 
 

De ouderraad van basisschool Jan Ligthart  
  

Samen maken we het nog leuker!  
  
Wij zijn een groep enthousiaste en betrokken ouders die in samenspraak met het team de jaarlijkse 
festiviteiten organiseert. Zo wordt er elk jaar in kleinere subgroepen Sinterklaas, Kerst en Pasen  
voorbereidt en ondersteunt de OR het team op deze feestelijke dagen.  
Ook proberen we jaarlijks een soort van markt of “bont festijn” te organiseren,  
hierbij gaan ook de kinderen creatief aan de slag en nodigen we familie en de buurt uit om 
kennis te maken met de school.   
  
Sinds enkele jaren proberen we (i.v.m. loting) het EU schoolfruit te regelen en nemen we  
de desbetreffende organisatie hiervan op ons.  Dit geldt ook voor de organisatie van de avondvierdaagse.  
We zorgen voor de medailles, boodschappen en een pauzeplek onderweg.  
  
We hebben geen zeggenschap maar we zijn een klankbord voor het team en de MR.  
Regelmatig worden we dan ook gevraagd om mee te denken over uiteenlopende onderwerpen zoals 
luizencontroles, veiligheid of de nieuwe school. We denken proactief mee bij het organiseren van spontane 
inzamelingsacties of feesten waar nodig. Dit kunnen we soms niet volledig alleen en zijn daarom ook enorm 
dankbaar voor alle ouders die ons waar dan ook helpen.  
  
Hoe bekostigen we alle activiteiten?  
Zonder de ouderbijdrage kunnen we deze activiteiten niet uitvoeren.   
Deze gelden worden jaarlijks van de ouders gevraagd. Er is een bijdrage voor het  
schoolreisje/kamp èn er is een bijdrage die specifiek voor de OR is.   
Met dit geld zorgen we dat uw kind met bovengenoemde activiteiten op een lekkernij of cadeautje kan rekenen!  
 
Heeft u vragen aan ons of heeft u leuke ideeën dan kunt u contact opnemen met één van ons (zie website) 
of met het team.   
  

Kinderen brengen; s.v.p. geen fietsen stallen voor de in/uitgangen 

De afgelopen week, hebben we ervaren dat kinderen die op de fiets komen, met moeite door  
de in/uitgang van de school kunnen om hun fiets op het schoolplein te stallen. 
Veel ouders plaatsen bij het brengen hun fiets tijdelijk voor de poorten.  
Wilt u zo vriendelijk zijn hier geen fietsen te plaatsen, zodat onze leerlingen het plein op kunnen? 
 
 

Tot de volgende nieuwsbrief in oktober! 
 
Namens team Jan Ligthart, 
Een vriendelijke groet, 
Mandy de Bruijn 
 

 


