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№ 6 februari 2023 
 
Agenda februari 

 
31-01        Start Citotoetsen 

13-02        Rapportgesprekken 1 t/m 7 

13-02        Verwijzingsgesprekken gr 8 

15-02        Rapportgesprekken 1 t/m 7 

15-02        Verwijzingsgesprekken gr 8 

16-02        Rapport mee 

17-02        Carnaval 

22-02        Bezoek bouwmensen gr 7 

23-02        Tafeltennistoernooi gr 6 

24-02        Studiedag team alle lln vrij! 

27-02        Start voorjaarsvakantie 

   

 

    Jarigen in februari 

  

  1 feb Amber Siemerink  gr 7 
  4 feb Tamar Dijkink  gr 1/2 
  7 feb Nathan Goossens  gr 1/2 
  7 feb Sam Jongman  gr 1/2 
  8 feb Roos Homeijer  gr 3 
10 feb Ivo Papenhuijzen  gr 8 
11 feb Liam van den Berg gr 6 
12 feb Sem Regts  gr 5 
13 feb Gijs Welberg  gr 7 
20 feb Sophie Veldman  gr 5 
21 feb Sam Bouwhuis  gr 7 
22 feb Leah Borger  gr 1/2 
25 feb Charlotte Evers  gr 6 
26 feb Roos Lok  gr 4 
28 feb Ferron Goossens  gr 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
NIEUWSBRIEF 

6 

Nieuwsbrief februari 2023 
 
Voor u ligt alweer de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar.  
De tijd vliegt. De kerstvakantie ligt alweer ver achter ons.  
De voorjaarsvakantie dient zich alweer aan. 
De komende periode staan er weer tal van activiteiten 
op het programma. Zo ontvangt u een uitnodiging voor het 
oudergesprek en vieren we carnaval. Kortom, een nieuwsbrief 
boordevol informatie.  
 
Team Jan Ligthart     

PBS  

Ons doel is een veilige omgeving te scheppen, die leerling- en 
leerkrachtvriendelijk is en bevordert dat leerlingen zich sociaal 
gedragen en zo goed mogelijk presenteren. 
 
In de school gaan teamleden positief met leerlingen, ouders 
 en elkaar om. Wij willen dat alle kinderen zich op school veilig 
en vertrouwd voelen. We leren kinderen respectvol om 
te gaan met zichzelf, elkaar en anderen in de school.  
Kinderen zijn te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op  
een leuke manier grappig of stoer. Ook leren we dat het 
belangrijk is betrouwbaar te zijn, samen te kunnen  
werken en zelfvertrouwen te hebben. Zo creëren we met 
elkaar een fijne plek voor alle kinderen. 
 
De kinderen hebben allemaal weer goed hun best gedaan 
 om kaartjes en munten te sparen. Door zich te houden aan de 
gedragsverwachtingen van respect, zorgzaamheid, 
zelfstandigheid en veiligheid zijn er weer vele beloningen 
verdiend.  
 
We zijn bezig geweest met het herhalen van de gedrags-
verwachtingen van WC, gang, plein, binnenkomst klas, 
lesovergangen, zelfstandig werken, samenwerken en gym. Deze 
gedragsverwachtingen zijn herhaald.  
 
Dit is nodig omdat er nieuwe kinderen op school zijn gekomen 
die hier nog niet mee gewerkt hebben. En we natuurlijk ook 
even opfrissen voor de andere kinderen. Hier hebben de 
zilveren weken ook weer aan bijgedragen.  
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Nieuwe leerlingen op school 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CITOTOETSEN AFGENOMEN 

In alle groepen wordt hard gewerkt aan de midden toetsen van Cito. Alle 

kinderen zijn er druk mee geweest en hebben hun beste beentje voortgezet. 

Als team gaan wij nu samen de resultaten op school- en groepsniveau 

bekijken. Alle leerkrachten doen dit ook nog eens op individueel niveau. De 

resultaten van uw zoon/dochter krijgt u te zien in het  rapport. 

STUDIEDAG 

Op vrijdag 24 februari hebben de kinderen vrij in verband met studiedag 

voor de leerkrachten. Houd u hier rekening mee! Aansluitend mogen we 

genieten van een weekje voorjaarsvakantie.  

Wij zullen deze dag bezig gaan met het analyseren van de citoresultaten. 

• Wat laten de leerlingen zien in hun resultaten?  

• Hoe komt het dat leerlingen juist datgene laten zien?  

• Wat is er nodig om de leerlingen te helpen in hun ontwikkeling? 

Deze analyses zijn nodig om nieuwe plannen te maken voor de komende 

periode. Tevens wordt van hieruit bepaald welke ondersteuning of extra 

uitdaging leerlingen nodig hebben. 

 

Rapportgesprekken nu zelf inplannen via Social Schools. 

 

Vanaf dit jaar maken we voor het inplannen van de rapportgesprekken 

gebruik van Social Schools. Na 7 februari krijgt u een mailtje van de 

groepsleerkracht(en) met een link. Het onderwerp van die mail is; 

oudergesprek en de naam van uw kind. 

In deze mail staat een link of een button. Wanneer u hierop drukt kunt u 

een dag en tijd kiezen wanneer u met de leerkracht in gesprek kunt gaan 

over het rapport in de week van 13 februari. Ook kan de leerkracht een tijd 

met u komen afspreken. 

(Check voor de zekerheid uw spambox wanneer u de e-mail niet hebt 

ontvangen.) 

 

 

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

Nieuwe Leerlingen 

Basisschool 
Jan Ligthart 

mailto:info@janlighart.com
http://www.janligthart.com/


Nieuwsbrief Jan Ligthart                                                        № 6- februari 2023 

 

 
 

Nationale Voorleesdagen en Poëzieweek 2023 

Elf dagen leesplezier tijdens de Voorleesdagen 25 januari t/m 4 februari 2023! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder kind wordt blij van voorlezen. Het belang van dagelijks voorlezen aan kinderen is inmiddels bij ons 

allemaal bekend. Naast het bevorderen van leesplezier, helpt het bij de ontwikkeling van taalgevoel en 

uitbreiding van de woordenschat. Door veel voor te lezen wek je interesse in geschreven taal en bereid je je 

kind voor op het toekomstige leren lezen. 

Tussen de titels uit de Prentenboek Top 10 zit één boek dat zich Prentenboek van het Jaar mag noemen. In 2023 

is dat Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte. 

Poëzie maakt belangrijke momenten tastbaar en alledaagse momenten kostbaar. 

We wensen iedereen veel leesplezier! 

 

Lekker lezen op school. 

En nu we het toch over lezen hebben, wanneer u in school bent is de schoolbieb het bekijken waard! 
Net zoals eerdere jaren voor de Coronatijd, hebben we moeders die fanatiek en met veel enthousiasme de bieb 
draaien, waardoor boeken kiezen een feestje blijft bij ons op school. 
 
De bieb heeft meer ruimte en een veel betere uitstraling gekregen. Ook zijn er telkens leuke uitdagingen of 
verrassingen voor de kinderen. Zo konden de kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd en hebben 
ze allemaal een boekenlegger met iets lekkers gekregen. Geweldig leuk allemaal. 
 
De kinderen gaan met veel plezier elke vrijdag naar de bieb om boeken te ruilen! 
 

Dank jullie wel Tanja en Sanne! 
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Oordopjes/koptelefoon 

Helaas merken we dat bij het gebruik van de computerprogramma’s op school, er nog steeds kinderen zijn die 

geen oordopjes hebben. Dit is jammer omdat er bij de software moet worden geluisterd en het lastig is om goed 

te luisteren zonder oordopjes. 

De eerste oordopjes hebben, ook dit jaar weer, een aantal groepen van school gekregen. Echter, zijn deze kapot 

gegaan, of kwijt geraakt door het kind zelf. Wanneer dit het geval is moeten de kinderen zelf weer voor nieuwe 

oordopjes zorgen. Wilt u uw kind dan nieuwe oordopjes meegeven naar school? Wellicht is het handig om even 

te vragen of uw zoon/dochter nog goede oordopjes of een koptelefoon heeft. 

 

Leerlingenraad enthousiast gestart…. 

We stellen u graag voor aan onze leerlingenraad! De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit groep 6,7 en 8. 

De leerlingenraad vergadert 1x per maand met de directie.  

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en adviseren over wat er op school en in de klas 

gebeurt. Wat willen de kinderen veranderen of wat willen ze inbrengen? Zij bespreken met elkaar wat er beter 

zou kunnen op school. Wij weten op deze manier wat er speelt bij de leerlingen en wat zij belangrijk vinden. 

Ook voelen onze leerlingen zich gehoord, betrokken en krijgen een stem. Daarnaast wordt op deze manier het 

actief burgerschap bevorderd. 

Carnaval 

Zoals u hebt kunnen lezen, zal Carnaval dit jaar anders gevierd gaan worden. Wij gaan samen met ‘t  Oldhof een 

optocht door de wijk houden. De groepen 3 t/m 8 mogen met hun versierde fiets/skelters meedoen. Wilt u 

ervoor zorgen dat de kinderen, uiterlijk 10 februari, doorgeven aan de leerkracht als ze met een fiets/skelter 

deelnemen. Hierdoor krijgen wij een handig overzicht van het aantal fietsen/skelters dat zal gaan deelnemen. 

De kinderen uit groep 1/2 lopen gezellig met de juf mee. 

Het thema is FAUT maar GOUD. 

Belangstelling voor onze school? 

Vanaf vier jaar mag uw kind elke dag naar school. 
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar, of volgend schooljaar,  
4 jaar wordt en dus naar school kan en mag, vragen wij u om 
dit bij ons kenbaar te maken. Ook wanneer er al een oudere broer  
of zus bij ons op school zit. Hiervoor kunt u een afspraak maken per 
mail: r.franken@stichtingbrigantijn.nl  of rechtstreeks bij Robert 
Franken. 
 
 

U bent op basisschool Jan Ligthart altijd welkom voor een oriënterend gesprek of om vrijblijvend een kijkje te 
komen nemen op onze school. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de directeur. U krijgt een rondleiding 
door de school en de nodige informatie wordt gegeven. Informatie over onze school kunt u ook lezen in de 
schoolgids. De schoolgids staat op deze website. Als u van plan bent om uw kind op basisschool Jan Ligthart in te 
schrijven kan dit middels een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier is te verkrijgen op school.  
 
  

 

mailto:r.franken@stichtingbrigantijn.nl
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Berichtje van onze schoolhonden Finn en Boef……. 

Hallo allemaal,  

Boef en Finn zijn weer volop begonnen in 2023. 

Soms mogen ze op bezoek in een groep, dat vinden ze allebei heel gezellig! 

Hier doen we verschillende dingen, we leren kinderen bijvoorbeeld wat over onze hondentaal en hoe je dus ziet 

of een hond blij, bang, boos of gestrest is. Zo weet je wat wel en niet kan. Elke keer leren we elkaar weer iets 

anders. Ook spiegelen we veel, wat vind ik spannend en wat jij, wat moet ik nog leren en jij? 

 

Ook komen er kinderen bij ons om voor te lezen, te knuffelen, te vertellen over wat hun dwars zit of wat 

moeilijk is.  

Er komen kinderen om steeds meer over honden en hun gedrag te leren zodat angst heel veel minder wordt of 

verdwijnt.  

We oefenen met duidelijk zijn en weerbaar zijn door allerlei spelletjes die we samen met een leerling doen. Wij 

(Boef en Finn) komen elke week met heel veel plezier een ochtend op school! 

Groetjes van Boef en Finn 

 

Tot de volgende nieuwsbrief! 
Groeten, 
Namens Team Jan Ligthart 
Mandy de Bruijn 
 

 


