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Agenda december 

 
5 dec Sinterklaas op school 

  5 dec Groep 1 t/m 4 12.00 vrij 

  6 dec Percussie workshop gr 6 

  8 dec Schaatsen 

12 dec  Studiedag alle lln vrij! 

21 dec Kerstmusical groep 7 

22 dec Kerstviering 

22 dec Alle lln om 12.00 uur vrij! 

23 dec Alle lln om 12.00 uur vrij! 

23 dec Start kerstvakantie 

 

     Jarigen in december 

  

  1   dec   Marith Stam       groep 7 
  2   de     Anna Evers  groep 5 
  2   dec   Jesse de Jonge  groep 7 
  7   dec   Nienke Pranger  groep 3 
  7   dec   Thijs Pranger  groep 3 
  7   dec   Sem Westra  groep 7 
  9   dec  Marthijs Verhaar  groep 8 
10   dec  Domien van der Peet gr 1/2 
14   dec  Milan van Baal  groep 3 
16   dec  Ella Ruiter    groep 4 
17   dec  Siem Bourgonje  gr 1/2 
17   dec  Joep Ellenbroek  gr 1/2 
17   dec  Wessel Kremer  groep 6 
18   dec  Lotte Rietmeijer  groep 7 
18   dec  Vera Faber  groep 8 
19   dec  Danita Eeftink  gr 1/2 
20   dec  Danni Velthuis  groep 5 
21   dec  Marie De la Parra  groep 6 
24   dec  Joell Koster  groep 5 
25   dec  Dyleane van Engelen  gr 1/227  
27  dec   Pien Wolsink  gr 1/2  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NIEUWSBRIEF 

Nieuwsbrief december 
 
Beste ouders, 
De feestmaand december is aangebroken. Dit is alweer de 
laatste nieuwsbrief van het jaar 2022. De eerste maanden van 
het schooljaar zitten er alweer op. We maken ons op voor ons 
grote Sintfeest. En na de Sint en zijn pieten, beginnen we aan 
een mooie Kerstperiode, met als hoogtepunt ons sfeervolle 
Kerstdiner. Eindelijk weer gewoon op school met zijn allen. 
Een gezellige en vooral leuke maand ligt dus nog voor ons. En 
na dit alles gaan we lekker genieten van de welverdiende 
kerstvakantie. Wij wensen u allen een fijne Sinterklaasavond en 
een fijne feestmaand.  
Blik vooral terug op de momenten die u zich wilt blijven 
herinneren, maar geniet ook vooral van de dingen die nog gaan 
komen. 
 
Team Jan Ligthart 
 

Ingebruikname van Social Schools

 
Vorige week heeft u een uitnodiging voor Social Schools 
ontvangen. Het is fijn om te zien, hoeveel ouders de Social 
Schools app al in gebruik hebben genomen. Er waren soms wat 
inlogproblemen, maar deze zijn gelukkig allemaal opgelost. 
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan vragen wij u dit 
zo snel mogelijk te doen. Op die manier mist u geen belangrijk 
nieuws uit de klas. Vanaf nu communiceert de leerkracht 
namelijk niet meer alleen via de mail.  
Als alles goed is gegaan, bent u aan de juiste groep(en) 
gekoppeld. Wanneer dit niet het geval is dan moet u even 
contact opnemen met m.debruijn@stichtingbrigantijn.nl.  
Het zal voor ons allemaal nog een beetje wennen zijn, maar dit 
gaat vast allemaal goed komen. Uw reacties waren tot nu toe 
positief. Fijn om te lezen! 

 

Toestemming beeldgebruik z.s.m invullen!!!!!! 
In mail is u gevraagd om in Social Schools aan te geven wat de 

beeldvoorkeuren van u zijn t.o. v het internet en Social Schools. 

Nog niet alle ouders hebben deze toestemmingen ingevuld. 

We vinden het belangrijk om deze informatie te ontvangen en 

vragen u om dit wel aan te geven zodat we per groep een 

overzicht hebben van de leerlingen waarvan we geen beelden 

mogen verspreiden. Social Schools vraagt ons hier ook om.  
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Nieuwe leerlingen op school 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PBS schoolkrant 

 Deze heeft u vast allemaal bekeken. Er staan leuke, interessante bijdragen 
in over PBS en de groepen. Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn… bij 
deze nogmaals de links. 

https://issuu.com/mandydebr/docs/pbs_schoolkrant_jan_ligthart_2022 

https://anyflip.com/xsvu/zemj 

 

Pietenochtend een succes!  
Ook dit jaar hebben we weer een super gezellige pietenochtend gehouden. Het 
was weer een groot succes. De kinderen hebben genoten. 
 
Dankzij de hulp van enkele enthousiaste ouders hebben de kinderen kunnen 
genieten van de spelletjes en andere activiteiten. Wat was er een fijne en gezellige 
sfeer.  
Via deze plek willen wij alle mensen, die deze ochtend tot een succes hebben 
gemaakt, enorm bedanken voor hun inzet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van deze ochtend is een fotoboek gemaakt;  Elleke bedankt voor het maken van 
de foto’s! 

https://myalbum.com/album/bhcp87pkqfo2Xh 
 
Sinterklaasfestiviteiten 
Sinterklaas is inmiddels met zijn gevolg alweer een tijdje in ons land. Uit 
betrouwbare bron hebben we vernomen dat hij ook dit jaar een bezoek brengt aan 
onze school. Maandag 5 december zullen we Sint met alle leerlingen van onze 
school welkom heten. Natuurlijk mag u daar eindelijk weer als ouder bij aanwezig 
zijn. Daarna gaan we met alle kinderen naar binnen voor het kinderfeest.  
We hopen er met zijn allen een mooi feest van te maken! U heeft de mail met 
nadere informatie inmiddels toegestuurd gekregen.  

 
 
 

 
Ook deze maand mogen we weer een 
nieuwe leerling op de Jan Ligthart 
verwelkomen. 
 
Hallo; 
Finn Horsthuis in groep 1/2 a 
 
 
We heten jou van harte welkom 
bij ons op de Jan Ligthart en 
wensen jou een leerzame en 
fijne schooltijd toe. 
 

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

Nieuwe Leerlingen 

Basisschool 
Jan Ligthart 

 

https://issuu.com/mandydebr/docs/pbs_schoolkrant_jan_ligthart_2022
https://issuu.com/mandydebr/docs/pbs_schoolkrant_jan_ligthart_2022
https://anyflip.com/xsvu/zemj
https://myalbum.com/album/bhcp87pkqfo2Xh
mailto:info@janlighart.com
http://www.janligthart.com/
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Schoolfruit 
 

Al een paar weken krijgen we op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Hiermee proberen we te stimuleren dat we 
samen met de kinderen in de klas fruit en groente eten. We  ontvangen 20 weken lang, 3 porties groente en fruit voor alle 
leerlingen.  
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen kennis met veel 
verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer 
proberen! Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten fruit en 
groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien 
eten, doet eten. 
Wel even een belangrijke mededeling. We merken dat er veel fruit wat meegenomen is van huis weer mee terug gaat op 
de woe, donderdag en vrijdagen. Tip: geef uw kind minder fruit mee op de dagen dat er schoolfruit is. 
 
 

 

Schoenendoosactie Voor Oekraine. 
 
Op vrijdag 25 november zijn er 62 mooi versierde en gevulde dozen 
ingezameld voor de kinderen in Oekraïne! Wat prachtig gedaan 
allemaal. 
Deze dozen zullen binnenkort naar Opole gestuurd worden. 
Bedankt voor jullie bijdrage aan deze actie! Hier maken jullie veel 
kinderen blij mee. 
Op Facebook verscheen een mooi bericht over alle verzamelde 
dozen in Borne. Daarin werd ook onze school genoemd. Zie deze 
link; 

https://www.facebook.com/hulpoekraineenvluchtelingeninopole/posts/pfbid02AXmcCRBZPrLaaoaTRzu1QCQZtKjaUi8c

BZAQubtdbwMye6RozsKHUdBDVSiXvp1el?comment_id=519581570212488&notif_id=1669670977428331&notif_t=com

ment_mention&ref=notif 

 

 

 

Kerstviering 

Op donderdagavond 22 december vieren we op school het kerstfeest. We zijn al volop bezig met de 

voorbereidingen. Zodra er meer bekend is over de invulling van deze avond, krijgt u 

dit te horen. Via de klassenouders krijgt u ook bericht. 

 

Kerstkoor; 
Juf Linda en juf Mandy willen samen met kinderen uit de groepen 3 t/m 6 

kerstliedjes ten gehore brengen voorafgaand aan het kerstdiner.  Hiervoor zijn zij op 

zoek naar kinderen die in het kerstkoor willen. Op de woensdagmiddag van 12.15 

tot 13.15 uur zullen we daarvoor repeteren. Via de mail of brief die deze week 

uitkomt, kunnen de kind(eren) zich voor het koor opgeven. 

 

 

https://www.facebook.com/hulpoekraineenvluchtelingeninopole/posts/pfbid02AXmcCRBZPrLaaoaTRzu1QCQZtKjaUi8cBZAQubtdbwMye6RozsKHUdBDVSiXvp1el?comment_id=519581570212488&notif_id=1669670977428331&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/hulpoekraineenvluchtelingeninopole/posts/pfbid02AXmcCRBZPrLaaoaTRzu1QCQZtKjaUi8cBZAQubtdbwMye6RozsKHUdBDVSiXvp1el?comment_id=519581570212488&notif_id=1669670977428331&notif_t=comment_mention&ref=notif
https://www.facebook.com/hulpoekraineenvluchtelingeninopole/posts/pfbid02AXmcCRBZPrLaaoaTRzu1QCQZtKjaUi8cBZAQubtdbwMye6RozsKHUdBDVSiXvp1el?comment_id=519581570212488&notif_id=1669670977428331&notif_t=comment_mention&ref=notif
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Kerstmusical groep 7  
Net als voorgaande jaren, zal groep 7, ook dit jaar weer een kerstmusical opvoeren. De leerlingen zijn hiervoor 

al een paar weken hard aan het oefenen. Op woensdag 21 december laten zij deze musical, de Twinkel heet, 

overdag aan de overige groepen zien. ‘s Avonds voeren zij de voorstelling op voor hun ouders/verzorgers. 

Hierover ontvangen de betreffende ouders nog een uitnodiging. 

 

Schaatsen in december!  
 

De organisatie van de ijsbaan in Borne heeft het ook dit jaar weer voor 
elkaar gekregen dat er zo’n 3 weken een ijsbaan in Borne ligt. 
Overdag krijgen de scholen de mogelijkheid om te komen schaatsen tijdens 
het Rabobank School Schaatsen.  
Groep  3 t/m 8 gaat daarom op donderdag 8 december onder de gymtijden 
naar de schaatsbaan toe om te schaatsen. Hoe dit allemaal zal gaan 
verlopen, hoort u nog via Social Schools en de mail van de 
groepsleerkrachten. 
 

 

 

 

Laatste schooldag voor de kerstvakantie 

 
Op vrijdag  22 december, de laatste schooldag voor de 
kerstvakantie, werken we van 8.30 uur tot 12.00 uur. We 
verwachten iedereen op maandag 9 januari 2023 weer op 
school.  
 
Het is nog wat vroeg, maar omdat het de laatste nieuwsbrief is, 
wensen wij u toch alvast hele fijne, gezellige kerstdagen en al 
het goeds voor het nieuwe jaar. 
 
Een hartelijke groet, namens het hele team, 
Mandy de Bruijn 
 
 
 
 


