
Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Wat is het jaar 
omgevlogen! Het schooljaar gaat ontzettend hard en de 
zomervakantie komt snel dichterbij. Met de kilometers 
van de avondvierdaagse nog in de voeten, beginnen we 
aan de laatste loodjes van dit schooljaar. De cito 
toetsen, leestoetsen, afscheid groep 8, laatste 
schooldag, staan nog allemaal op de planning. Hierover 
leest u meer in deze nieuwsbrief. 
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Team Jan Ligthart 

 
Groepsverdeling  
In deze laatste weken werken we aan de invulling van de 

groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar. Nadat het 

formatieplan in de MR is besproken, zullen we ouders 

informeren over de indelingen voor volgend schooljaar. 

 

Goede uitslag Cito toets groep 8! 
De leerlingen van groep 8 hebben dit jaar wederom flink 

hun best gedaan op de Eindcito-toets. Alle leerlingen 

hebben een mooie score behaald, passend bij het advies 

van de school.  

Ook dit jaar lag het groepsgemiddelde weer boven het 

landelijk gemiddelde. Geweldig en wat goed gedaan 

jongens en meisjes!  

 

BASISSCHOOL JAN LIGTHART 
 

 

  

 
 

 
№ 9 2021-2022 juni/juli  
             Agenda    
  
30-05   Start avond 4-daagse 
03-06  Beeball groep 7 
06-06   2e Pinksterdag vrij 
08 tot 10-06 Kamp gr 8 
13 tot 16-06 Streetsoccer gr 5 en 6 
15-06  Praktijkexamen verkeer gr8 
21-06  Streetwise op school 
23-06  Studiedag; alle lln vrij! 
27-06  Groep 8 naar SMEOT 
01-07  Rapport mee  
06-07  Contactavond facultatief 
07-07  Wisselmiddag 
13-07  Musical groep 8 
15-07  Laatste schooldag alle lln om  
  12.00 uur vrij 
18-07  Start zomervakantie 
 

Jarigen in juni  
               Hieperdepiep HOERA! 

    

  1 juni Jaroah Minipko Onka groep 1/2 
  2 juni  Maaike van der Weide  groep 7 
  4 juni  Merle Buikema   groep 8  
  4 juni  Stijn Sissons   groep 8  
  4 juni Daniek Stokkers   groep 6 
  5 juni Daan Geenen  groep 1/2 
  6 juni Jade Boomkamp  groep 1/2 
  6 juni  Anaïs Olsman   groep 7  
  7 juni Tigo Telman  groep 1/2 
  9 juni  Tygo Verbeek   groep 6 
13 juni Rori Huigen  groep 1/2 
15 juni    Nore Tichelaar  groep 6 
20 juni  Rosie Hovanesian  groep 4  
27 juni  Nikki Vossebeld   groep 4 

27 juni Lana Ak   groep 4 
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De afgelopen weken zijn er weer 
nieuwe kinderen bij ons op school 
gekomen. 
 
Hallo, 
Daan van Geenen  gr 1 
Sophie Fuchs  gr 2 
Lieke Nijmeijer  gr 6 
Thijs Pranger  gr 2 
Nienke Pranger  gr 2 
Emma van Geenen gr 3 
Thies van Wijk  gr 1 
Femke Rensen  gr 1 
Joy Ragbourn  gr 1 
Chez Timmermans gr 1 
Milia Serdar  gr 1 
Mylène van Dijk gr 1 
Mylano Peeze  gr 1 

 
 
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 

 

Avondvierdaagse  

Veel kinderen en ouders hebben de afgelopen twee dagen weer mee gelopen 

met de avondvierdaagse. Sportief hoor. We wensen jullie nog succes voor de 

komende 2 avonden en hopen jullie op donderdag allemaal een medaille te 

mogen geven. Alle meesters en juffen zullen jullie tegenkomen op de 

verschillende dagen bij de post met een lekkere versnapering. 

 

Groepsbeloningen  
In elke groep hangt een muntenkoker, waarin groepsmunten verzameld 

kunnen worden.  Alle teamleden bekrachtigen gewenst gedrag van leerlingen in 

alle ruimtes van de school. Het bekrachtigen gebeurt onvoorspelbaar: 'Je weet 

nooit wanneer je een verrassing krijg'. Het benoemen van de reden van het 

compliment gekoppeld aan onze kernwaarden, helpt de leerlingen gedrag 

rondom de basiswaarden te automatiseren:' Wat goed dat je rustig door de 

gang loopt, dat is echt veilig!' 

Met deze munten  kunnen er groepsbeloningen worden verdiend. Bij het halen 

van een vooraf bepaald aantal, kan de groep de verdiende munten inruilen 

voor een groepsactiviteit. Dit zijn altijd leuke en vooral gezellige activiteiten 

met de groep, waarbij vooral successen worden gevierd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp groep 8 
Van 8 tot 10 juni gaat groep 8 op schoolkamp. Zij zullen met elkaar drie dagen 

doorbrengen op camping de Molenhof te Reutum.  Dit zullen ongetwijfeld 

leuke dagen worden. We hopen dat het weer hier ook aan zal bijdragen. Alvast 

veel plezier groep 8! 

   

  

 

mailto:info@janlighart.com
http://www.janligthart.com/
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Start CITO E toetsen 
Vanaf 8 juni start de afname van de CITO eind toetsen in de groepen 3 t/m 7. Deze toetsen brengen de 

vorderingen van de leerlingen in kaart en geeft ons als school inzicht aan welke doelen er in het nieuwe 

schooljaar nog extra aandacht besteed moet worden. De toetsen worden afgenomen op het gebied van 

rekenen, spelling en lezen. 

  

Praktisch verkeersexamen groep 8  
 

 
Woensdag 15 juni a.s. gaan de kinderen van groep 8 het praktisch verkeersexamen afleggen. Nadat ze het 
theoretisch examen eerder dit jaar hebben gemaakt, wordt er in dit praktisch examen getoetst of ze de 
opgedane kennis kunnen toepassen in het verkeer. Veel succes alvast groep 8! 

 
 

Contactavond facultatief voor groep 1 t/m 6 ( groep 7 voorlopig advies) 
Op 6 juli vinden de laatste rapportgesprekken van dit schooljaar plaats. Voor de groepen 1 t/m 6 zijn deze 

gesprekken facultatief: de leerkracht laat u weten of hij/zij een gesprek met u wil plannen. Mocht u zelf 

behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven.  

Voor groep 7 zijn de rapportgesprekken niet facultatief; deze leerlingen krijgen tijdens dit gesprek hun 

voorlopig advies, iedere ouder wordt voor een gesprek uitgenodigd. 

 
 

Wisselmiddag donderdag 7 juli 

Deze middag zullen de kinderen een middag doorbrengen in de nieuwe groep en met de leerkracht(en) die 

ze het volgende schooljaar zullen krijgen. Op deze manier hopen we de stap naar volgend jaar wat 

minder spannend te maken voor de kinderen en leerkrachten☺.  
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Korte terugblik Schoolreisjes  
23 mei was het zover. Na 2 jaar geen schoolreisje (met een bus)  te hebben gehad, werden we om 9 uur 
uitgezwaaid door de ouders en gingen de groepen 1 t/m 3 met de bus naar ’t Hofke in Bentelo en de groepen 
4 t/m 7 naar  het Drouwenerzand.  
 
Er vertrokken 4 bussen vol vrolijke, opgewonden kinderen.  En wat waren de beide locaties geweldig! Onze 
leerlingen waren dan ook helemaal uitgelaten en hebben zoveel ze wilden in attracties gezeten en op 
speeltoestellen gespeeld. 
 
We kijken dan ook terug op een goed verlopen, geweldige dag, waarvan de kinderen en het team hebben 
genoten. 
 
Leuk om te weten is dat de buschauffeurs hebben laten weten dat ze het niet vaak meemaken dat kinderen 
zich zo netjes wisten de gedragen in de bus. Een leuk compliment voor de school. PBS laat zich duidelijk terug 
zien op dit soort dagen. Verwachtingen worden uitgesproken, waar de leerlingen zich heel goed aan weten te 
houden! Mooi om te zien! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van deze dagen zijn fotoalbums gemaakt.  

• Schoolreisje groep 0 t/m 3 is te bekijken via de volgende link 
https://myalbum.com/album/xtoaALVwmGJx4j 

• Schoolreisje schoolreisje voor groep 4 t/m 7 is te bekijken via  
https://myalbum.com/album/yrefScaVTdggao 

 

 

Streetsoccer (gr. 5 en 6) 
Van 13 t/m 16 juni wordt op het Rheineplein het jaarlijkse Streetsoccer toernooi georganiseerd voor de 

leerlingen van de groepen 5 en 6. Deze leerlingen zullen voetballen tegen de leerlingen van de andere Bornse 

scholen om te kijken wie zich een jaar lang Borns kampioen mag noemen. We wensen de deelnemende 

leerlingen veel succes toe! 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/xtoaALVwmGJx4j
https://myalbum.com/album/yrefScaVTdggao
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Gevonden voorwerpen 
Er blijven regelmatig spullen liggen op school. Het is daarom fijn als u bv. bekers, broodtrommels en gymkleding 

voorziet van de naam van uw kind. Dan kunnen de verloren spullen meteen teruggegeven worden. 

 

Brigadiers-oproep ( uitgedeelde flyer) 

 
Zoals elk jaar, zullen er volgend jaar weer ouders nodig zijn om te helpen  
met het oversteken. Verschillende ouders nemen afscheid omdat ze geen 
kind meer bij ons op school hebben zitten en daardoor ontstaan er weer lege 
plekken. Wij zijn dan ook weer op zoek naar verkeersbrigadiers. Hierover 
heeft u onderstaande flyer ontvangen. 
 
Zonder hulp van ouders redden wij het niet. Om de veiligheid van onze 
kinderen te kunnen blijven garanderen hebben wij meer ouders nodig die 
bereid zijn 1 (of meer) keren per week aan de Azelosestraat te staan.  
Meer informatie kan worden opgevraagd bij Robert Franken. 
 
Alle oversteekouders die dit jaar hebben geholpen om onze leerlingen 
veilig te laten oversteken; heel erg bedankt voor jullie inzet!  
 
 
 
 

 

Vermelding jarigen juli 
 
Wij willen; 
 
Lieke Nijmeijer    Groep 6 
Levi Steggink   Groep 4/5 
Merijn Paalman  Groep 4 
Lizzy Overweter  Groep 3 
Sterre Withag  Groep 4/5 
James Evers   Groep 1/2  
Yfke van Loon   Groep 8 
Jesse Withag   Groep 7 
Thijn Buikema  Groep 3 
Iris Dijkink   Groep 4 
Boet Seinen  Groep 1/2  

Seymen Tunç   Groep 1/2  

Alexa Leicher  Groep 4/5 
Nout Schrooten  Groep 8 
Maud Meuleman  Groep 6 
Fleur Lok   Groep 4/5 
Joris Brinkman  Groep 4/5 
Jordy Berfelo    Groep 1/2  
Bram Paus  Groep 7 
Lindsay Paus  Groep 7 
Zoë ten Voorde  Groep 1/2  
Rosalien Harbers  Groep 4/5 

 

 
 
………ook alvast van harte feliciteren met hun verjaardag in juli! 
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Laatste weken van groep 8 
En dan onze kanjers van groep 8. Zij zijn op dit moment echt aan de laatste weken van hun basisschool carrière 
bezig. Dat betekent druk bezig zijn met de voorbereidingen voor het kamp in juni, maar ook met het inoefenen van 
de eindmusical in juli. Spannende, maar zeker ook leuke tijden. Hun laatste weken op de basisschool zijn daarmee 
ingegaan. Wij hopen dat ze de afgelopen acht jaar als een mooie periode in hun leerzame leven hebben beleefd bij 
ons op de Jan Ligthart. 
 
 

Musical groep 8 
 
De musical heet dit jaar; “VERBODEN TE VOEREN”. Hieronder een korte 
beschrijving. 

Jongevoets dierenpark is een leuke dierentuin. Alleen… ze hebben geen Chinese 
pandabeer. En ook al geen babyolifantjes. Daarom heeft directeur Jelle 
Jongevoet een bijzondere vogel uit Argentinië gehaald, de zogenaamde 
oelewapper. Het dierentuinpersoneel is druk met de voorbereidingen. Maar op 
de dag dat de nieuwe aanwinst wordt gepresenteerd, blijkt de vogel uit zijn 
kooi te zijn verdwenen! Die middag zal koningin Minima komen om de vogel te 
onthullen… Zal hij op tijd worden gevangen?? 

 

Extra leuk om te vermelden is dat het decor door de leerlingen van groep 8, helemaal zelf wordt gemaakt. 

 

 

Juf Mieke met pensioen! 
Nog maar enkele schooldagen en dan sluit juf Mieke de Jan Ligthartdeuren achter zich want dan gaat ze genieten 

van haar welverdiende pensioen. Ze stond vele jaren voor de klas met hart en ziel, maar het einde is nu definitief in 

zicht. Vrijdag 8 juli zullen we op een feestelijke manier afscheid nemen van juf Mieke. 

Juf Mieke, je was een topjuf! Geniet van de vrijkomende tijd, we gaan je hier enorm missen, dus kom geregeld nog 

eens binnen voor een kopje koffie! 

 

En dan zomervakantie! 

En dan, na al die leuke activiteiten die nog op de planning staan, komt de datum vrijdag 15 juli ook alweer in zicht. 
Op deze dag zijn alle leerlingen (groep 1 t/m 7) om 12.00 u. vrij! Iedereen zal vanaf dat moment kunnen gaan 
genieten van de welverdiende zomervakantie. Groep 8 heeft al op woensdag 13 juli de laatste schooldag gehad.  
 
 
Allemaal succes met de laatste loodjes! 
 
 
Een hartelijke groet, 
Team Jan Ligthart  
 
 
 
 


