Oudernieuwsbrief - 4 september 2020
schooljaar 2020-2021 nr. 1
www.janligthartvld.nl
T: 010-4347007 (Plein Emaus, Het Jong kindcentrum)
T: 010-2342427 (Van Hogendorplaan, groep 3 t/m 8)
Mocht u vragen hebben n.a.v. één van onze nieuwsbrieven of heeft u zelf iets voor de nieuwsbrief, dan kunt u altijd
contact opnemen met Angelique van Slobbe (a.vanslobbe@wijzer.nu) of Marlous van Raalte
(m.vanraalte@wijzer.nu).

Agenda
14-9 Start welbevindengesprekken
Start Cito E afname
15-9 Hoedjesdag
30-9 Start Kinderboekenweek

Start schooljaar & welkom
Alle groepen zijn weer goed gestart! Fijn om iedereen
weer op school te zien. Een speciaal welkom voor de
pedagogisch medewerkers en leerkrachten die nieuw
bij ons op school gestart zijn en natuurlijk ook voor de
nieuwe leerlingen: Boaz, Loek, Otis, Door, Chiara, Lux,
Lisa, Noah, Damin, Lotte, Mika, Daniël en Levi. We
wensen iedereen een fijne tijd op IKC Jan Ligthart!
Communicatie vanuit school
Vorig schooljaar zijn we begonnen met het gebruik
van de Basisschoolapp. Echter liepen we er tegenaan
dat veel informatie nog via verschillende kanalen
werd verstuurd. Voor de komende tijd hebben we
besloten dat we u de belangrijke informatie tot de
herfstvakantie dubbel versturen; zowel via de mail als
via de Basisschoolapp. Na de herfstvakantie zal alle
informatie alleen nog via de Basisschoolapp gedeeld
worden. Zo wordt het vinden van de informatie een
stuk overzichtelijker en is alles binnen één omgeving
te vinden.
Heeft u de Basisschool app nog niet in gebruik?
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de flyer met de
benodigde informatie.
Vreedzame School
Alle groepen zijn deze week begonnen met blok 1
“We horen bij elkaar”. In dit blok staat het
werkklimaat centraal. Hierin komen bijvoorbeeld de
algemene schoolregels naar voren. Daarnaast worden
er in de groepen afspraken gemaakt over hoe je met
elkaar omgaat en hoe er met elkaar voor een fijne
leeromgeving gezorgd wordt. Het draagt bij aan een
goede groepsvorming en het gevoel dat iedereen erbij
hoort.

Welbevindengesprekken
In de derde schoolweek starten de
welbevindengesprekken waarin de leerkrachten
kennismaken met u als ouder. Vanaf groep 5 zijn ook
de kinderen bij de gesprekken aanwezig. Het doel van
het gesprek is om het welbevinden en de
onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken.
I.v.m. de Corona-maatregelen vinden de gesprekken
niet op school plaats, maar door middel van
videobellen. Via Schoolgesprek.nl kunt u vooraf een
afspraak bij de leerkracht inplannen. Deze inschrijving
opent op maandag 7 september om 8.00 uur.
Hiervoor ontvangt u een aparte mail met de
inloggegevens.
Deze week heeft u het bijbehorende formulier via de
leerkracht ontvangen. Het verzoek is deze uiterlijk
vrijdag 11 september weer ingevuld terug te sturen.
Het formulier wordt gebruikt bij de voorbereiding van
het gesprek en dient als leidraad tijdens het gesprek.
U kunt voor het gesprek inloggen via het Teamsaccount van uw zoon/dochter waarmee in de
thuiswerkperiode ook steeds het contact heeft
plaatsgevonden. Heeft u de gegevens hiervan niet
meer? U kunt dan tijdig contact opnemen met
betreffende leerkracht, die kan u de juiste
inloggegevens toesturen. Zorgt u dat u ingelogd bent
op het afgesproken moment? Dan nodigt de
leerkracht u op dat moment online uit voor het
gesprek.
Schoolfotograaf
Als gevolg van Corona is het bezoek van
de schoolfotograaf uitgesteld. Er wordt
gekeken of het bezoek van de fotograaf
later dit schooljaar alsnog zou kunnen
plaatsvinden. We houden u op de hoogte!
Activiteiten Commissie
Wij zijn blij met de actieve ouders die helpen bij het
organiseren van verschillende activiteiten door het
jaar heen. Bedankt dat jullie je ook dit schooljaar weer
voor ons IKC willen inzetten!
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De nieuwe ouders vanuit
de Activiteiten
Commissie stellen zich
graag aan u voor:
Mijn naam is Sjoerd Naujoks, vader
van Florine (groep 6a) en Jinte
(groep 3a) en getrouwd met
Daphne. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als Operations Analyst bij
een Engelse grootzakelijke
verzekeraar. Ik ben geboren en
getogen in Vlaardingen en na een uitstap van zeven
jaar buiten de stadsgrenzen wonen wij nu alweer een
jaar in Vlaardingen. Een jaar waarin ik zowel op Emaus
als op de Van Hogendorplaan veel van de activiteiten
heb kunnen meemaken. Op de vorige basisschool heb
ik als MR-lid eigenlijk vooral de zakelijke kant van de
school leren kennen. Ik hoop nu als AC-lid mijn
steentje bij te kunnen dragen aan de activiteiten voor
en met de kinderen. Het zal in deze tijd absoluut een
uitdaging zijn om onze activiteiten aan te passen aan
de Corona maatregelen, maar voor mij is het
belangrijkste om de kinderen de leuke en gezellige
kant van school optimaal te laten beleven. Uiteraard
kan dit niet zonder de bijdrage van alle ouders (zowel
qua hulp als financieel), maar daar tegenover nodig ik
u van harte uit om mij te benaderen met tips,
opmerkingen, complimenten, en ideeën.
Ik ben Suzanne van der Jagt-Vons, 36
jaar, getrouwd en moeder van 2
zoons (Levi groep 7 en Xavi groep 2).
Ik werk 4 dagen bij MariFlex, een
bedrijf dat wereldwijd schepen
assisteert bij overslagen van diverse
ladingen. Daar doe ik voornamelijk de
financiële administratie. Daarnaast gaan we er graag
op uit met het gezin. Maar ook een avondje Netflixen
doen we met regelmaat. Een festival op zijn tijd of een
gezellige ladies night doen mij persoonlijk erg goed ;-).
De afgelopen 6 jaar heb ik, met veel plezier, al veel
mogen en kunnen helpen tijdens de
schoolactiviteiten.
Vanaf dit schooljaar zal ik de AC komen versterken.
Wat best een uitdaging zal worden in deze bizarre
Covid-19 tijd. Hopelijk kunnen wij als
activiteitencommissie toch nog wat leuke activiteiten
gaan organiseren voor de kids!

Ik ben Marian Hollebeek, 32 jaar en
moeder van 2 jongens. De oudste zit in
groep 5 en de jongste in groep 4. Sinds
begin maart ben ik lid van de AC van de
Jan Ligthart. Ik woon in Vlaardingen en
in mijn vrije tijd hou ik ervan dingen
met mijn gezin te ondernemen. Verder
geniet ik van een goed boek, koken, fotograferen en
gepersonaliseerde “cadeaus” maken. Ik hou ervan
leuke dingen te organiseren en hoop dit binnen de AC
te kunnen doen. Hoewel ik weet dat door de Corona
dingen niet zullen gaan zoals we voorheen gewend
waren, heb ik toch enorm veel zin om dit schooljaar
echt te mogen gaan beginnen en zie ik het als een
uitdaging om ook binnen deze “gekke” tijden leuke en
passende activiteiten voor de kinderen te verzinnen
en vorm te geven.
Sponsorkliks
Kent u de website van Sponsorkliks al? Heel veel
webwinkels zijn bij deze website aangesloten. Doet u
online een aankoop? Bijvoorbeeld via bol.com of
coolblue.nl? Denk dan aan onze school! Het kost u
geen cent extra, maar levert ons als school wel veel
op! Het enige wat u hoeft te doen is uw favoriete
webshop op te zoeken via onze sponsorpagina.
Hier komt u door op onderstaande afbeelding te
klikken. Deze knop is ook op de startpagina van onze
website te vinden.
Zoek via de link uw favoriete webshop en verder gaat
het online winkelen zoals u gewend bent!

Overzicht studiedagen onderwijs, vakanties en
bijzondere vrije dagen 2020-2021
17 okt. t/m 25 okt.
Herfstvakantie
19 dec. t/m 3 jan
Kerstvakantie
18 februari
Studiedag
19 februari
Vrije dag
20 feb. t/m 28 feb.
Voorjaarsvakantie
2 april t/m 5 april
Paasweekend
24 april t/m 9 mei
Meivakantie
13 mei t/m 16 mei
Hemelvaartsvakantie
24 mei
Pinksteren
28 juni
Studiedag
17 juli t/m 29 aug.
Zomervakantie
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Informatie vanuit externen:
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