Oudernieuwsbrief – 6 november 2020
schooljaar 2020-2021 nr. 5
www.janligthartvld.nl
T: 010-4347007 (Plein Emaus)
T: 010-2342427 (Groene Draad)
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
16-11 Lootjes trekken groepen 5 t/m 8
23-11 Schoen mee naar school
25-11 Schoen zetten in de klas
23-11 Start voortgangsgesprekken
25-11 Kinderraad
Welkom
Wij wensen onze nieuwe leerlingen Karel, Yara, Neo,
Liva, Esmee en Mees een hele fijne tijd op ICK Jan
Ligthart!
Leerlingen die thuis zitten door Corona
De afgelopen periode hebben we meerdere keren te
maken gehad met leerlingen die thuis in quarantaine
moesten. Wanneer dit het geval is, kan een kind 10
dagen (of soms langer) niet op school komen.
In deze dagen missen de kinderen veel schoolwerk
terwijl hij of zij zelf vaak niet ziek is.
Wij kunnen in deze periode kunnen geen online
onderwijs geven, omdat onze leerkrachten voor de
groep staan. De leerkracht van uw kind kan u wel
voorzien van een werkpakket voor thuis. Hiervoor
neemt u contact op met de betreffende leerkracht.
Het pakket kan op school worden opgehaald.
Bedankt voor uw medewerking en betrokkenheid. Met
elkaar blijven we steeds kijken wat werkt in deze
lastige situatie.
Herinnering betalen ouderbijdrage
Op 24 september heeft u een mail en een bericht in
de app over de ouderbijdrage ontvangen. Wanneer u
deze nog niet betaald heeft, verzoeken wij u om dit
alsnog te doen.
Wenst u dit niet te betalen of lukt u dat niet in één
keer, dan is het verzoek dit kenbaar te maken bij de
directie van school. Zonder uw bijdrage kunnen wij
het doorgaan van bepaalde activiteiten namelijk niet
garanderen. Alvast bedankt voor uw medewerking in
deze.

Voortgangsgesprekken eind november
Vanaf 23 november vinden de voortgangsgesprekken
plaats. Deze zijn een week verplaatst ten opzichte van
de jaarplanning.
Normaal gesproken vinden deze gesprekken alleen op
aanvraag van de leerkracht plaats. Doordat de
rapportgesprekken in juli afgelopen schooljaar geen
doorgang hebben gevonden, willen we u als ouder de
gelegenheid geven om het gesprek toch in te plannen
wanneer dit voor u wenselijk is.
Via de leerkracht van uw kind ontvangt u in de
komende week (9-13 november) een bericht over de
gesprekken.
Van maandag 16 november 8.00 uur tot vrijdag 20
november 17.00 uur staat de inschrijving open.
Schooltijden op Plein Emaus,
Er is wat verwarring over de tijden op Plein Emaus.
De leerkrachten van de groepen A, B en C komen om
8.35 uur naar buiten en gaan om 8.40 uur naar
binnen. De leerkrachten van de groepen D, E en F
komen om 8.45 uur naar buiten en gaan om 8.50 uur
naar binnen.
De kinderen uit A, B, en C zijn om 14.15 uur uit en de
kinderen van D, E en F om 14.25 uur.
Feest!
Juf Hetty is vandaag 25 jaar werkzaam in het
onderwijs en dat mag gevierd worden! Vóór schooltijd
is zij door haar collega's verrast met een mooie bos
bloemen en een cadeaubon. De kinderen hebben
hard voor haar gezongen.
Juf Hetty is na wat omzwervingen in Maasluis en
Vlaardingen op IKC Jan Ligthart komen te werken. Nu
al voor het 14e
jaar. Ondanks
haar naderende
pensioen, eind
juli 2021,
hopen wij dat
zij nog lang aan
de Jan Ligthart
verbonden
blijft!
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Informatie vanuit externen:
Sinterklaas
In de agenda aan het begin van deze nieuwsbrief vindt
u alvast wat data die met Sinterklaas te maken
hebben. Verdere informatie volgt in de volgende
nieuwsbrief.
Sponsorkliks
De feestdagen komen er weer aan! Dat betekent voor
veel mensen dat er veel (online) gewinkeld wordt.
Denkt u bij het online winkelen aan ons IKC? Heel erg
bedankt!
Via onderstaande afbeelding komt u op onze
sponsorpagina waar u door kunt klikken naar de
webshop waar u wellicht iets wilt bestellen.

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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