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NET BEGONNEN…….
Wat hebben we mooi weer gehad de afgelopen zomervakantie. Ondertussen zijn we al
weer een paar weken bezig na de zomervakantie. In het begin is het dan weer even
wennen, maar vrij snel had iedereen het gewone ritme toch weer te pakken.
De nieuwe klas, de nieuwe groep, nieuwe boeken/methodes en de nieuwe juf of meester,
maar na een paar weken is het niet meer zo nieuw.
In groep 4 zijn we vorig jaar gestart met een nieuwe methode voor voortgezet
technisch lezen. En dat krijgt nu een vervolg in groep 5.
Ook gaan we weer extra aandacht en tijd voor het lezen inplannen. Wel willen we u als
ouders vragen om wat extra aandacht aan het lezen te schenken, want het is echt
belangrijk dat de kinderen goed (leren) lezen en er ook plezier in hebben.
Op dinsdag 18 september is er een informatieavond in alle groepen. Wij willen u op deze
avond informeren over het lesprogramma van uw kind(eren) en over de methodes die we
gebruiken. We hopen dat u in de gelegenheid bent hierbij aanwezig te zijn.
De school is in de vakantie weer netjes schoongemaakt en opgeruimd. De werksters
hebben dit samen met een groep ouders voor elkaar gekregen. Ik wil alle ouders, die
meegeholpen hebben, en de werksters hartelijk bedanken voor hun inzet bij het
schoonmaken van de school. Verder zijn de vloeren van 2 lokalen in de was gezet en dat
ziet er ook netjes uit.
Over 2 weken is er het GIGA vogelfeest, een sport- en speldag voor groep 1-4 bij
korfbalvereniging Stormvogels. Er staan nog verschillende andere activiteiten en
gastlessen in de planning. Leuke activiteiten voor de kinderen en leerzaam!
Binnenkort beginnen we met de voorbereidingen voor de activiteiten rondom de
kinderboekenweek. En ook dit jaar doen we natuurlijk weer mee aan de actie
“Schoenmaatjes” en hopen dat er weer heel wat schoenendozen ingezameld worden om
daarmee weer veel kinderen blij te kunnen maken. De kinderen van groep 7/8 gaan later
deze maand weer op pad voor de kinderpostzegelactie.
We zijn blij dat alle commissies voor dit schooljaar weer volledig bezet zijn.
Er waren geen vacatures aan het eind van het jaar, dus gaan we verder in de bezetting
zoals die aan het eind van het schooljaar ook al was. Verder hopen we dat we ook dit
schooljaar, wanneer dat nodig is, voor allerlei activiteiten weer een beroep te kunnen
doen op u, zodat allerlei activiteiten met en voor de kinderen door kunnen gaan.
Denkt u aan het inleveren van de ouderhulpformulieren!
In de hal van de bovenbouw staan nog een aantal tafels die in het verleden gebruikt zijn
voor het werken aan de computers. Wij hebben ze niet meer nodig, dus als iemand er
belangstelling of gebruik voor heeft, neem even contact op!
Ik hoop dat we samen met elkaar een goed en fijn schooljaar zullen hebben in en om De
Lichtstraal.
Met vriendelijke groet, Kees Marinissen.
CBS De Lichtstraal, Europaplein 10, 4361 CP Westkapelle. Tel. 0118-576025
lichtstraal@primas-scholengroep.nl

AGENDA
(informatie betreffende de onderwerpen kunt u elders in deze Nieuwsbrief lezen of zijn al
eerder vermeld)
dinsdag
18 september
Informatieavond in alle groepen.
woensdag 26 september
Start verkoop kinderpostzegels.
Dinsdag
2 oktober
Werelddierendag; alle kinderen mogen een knuffeldier
meenemen.
woensdag 3 t/m zondag 14 oktober
Kinderboekenweek.
Vrijdag
5 oktober
Studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij!
vrijdag
12 oktober
Presentatie kinderboekenweek.
vrijdag
12 oktober
Continurooster, kinderen van groep 5-8 om 14.15 uur vrij
maandag
15 t/m vrijdag 19 oktober
HERFSTVAKANTIE!

SPAREN OP DE MAANDAGOCHTEND
Op maandagochtend kunnen de kinderen geld meenemen en in de spaarpot stoppen die in
elke klas staat. Elk jaar kiezen we een doel waarvoor we gaan sparen. We gaan dit jaar
sparen voor het project: “Vooruit met de Geit” van de Stichting Mensenkinderen.
Mensenkinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië arme gezinnen gaan
helpen door ze ieder een geit te schenken. Hiermee krijgen ze betere voeding voor hun
kinderen en de mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin
krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend.
De geiten zullen op de plaatselijke markt gekocht worden door iemand van de kerk en
ook persoonlijk bij de gezinnen worden afgeleverd. Op deze manier ontstaan er meer
contacten tussen de gezinnen en de leden van de plaatselijke kerken, die zo op een hele
praktische manier Gods liefde kunnen laten zien.

VERSCHIJNEN NIEUWSBRIEF
D.m.v. de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van allerlei schoolse zaken.
Hieronder treft u de data aan waarop deze in het schooljaar 2018-2019 zal verschijnen.
Woensdag 10 oktober ’18, woensdag 21 november ’18,
woensdag 23 januari ’19, woensdag 27 februari ’19, woensdag 17 april ’19, woensdag 29
mei ’19.
De schoolkrant zal verschijnen op woensdag 3 juli 2019.

NIEUWSBRIEF DIGITAAL
Ontvangt u de nieuwsbrief nu nog op papier, maar wilt u deze voortaan digitaal
ontvangen? Graag! U kunt dit doorgegeven via de mail : lichtstraal@primasscholengroep.nl

EVEN VOORSTELLEN
Hallo, Mijn naam is Daan Aarts en ik ben 19 jaar oud.
Ik ben een rustig, integer persoon die het belangrijk vindt dat iedereen gelijk, en met
respect behandeld wordt.
Vorig schooljaar ben ik afgestudeerd aan de opleiding onderwijsassistent.
De afgelopen drie studiejaren heb ik bij Primas Scholengroep stage gelopen. Omdat dit
mij erg goed bevallen is, ga ik hier 20 uur per week werken. Op dinsdag en vrijdag ochtend
kom ik hier, in Westkapelle werken. De andere ochtenden werk ik in Serooskerke.
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met foto- en videografie en doe vrijwilligerswerk.
Samen gaan we er een leuk jaar van maken! Ik heb er erg veel zin in!

Groetjes, Daan

SCHOOLSCHOONMAAK JULI 2018
De gezellige schoolschoonmaak avond en ochtend afgelopen juli heb ik helaas moeten
missen, maar ik wil toch heel graag de ouders die hebben geholpen bedanken. Het zag er
allemaal weer heerlijk schoon uit. Fijn dat jullie dus allemaal weer zijn geweest!
Nogmaals BEDANKT!!
Ook namens Mientje,
Monique.

KINDERPOSTZEGELACTIE
Op woensdag 26 september gaat de jaarlijkse Kinderpostzegelactie van start.
De kinderen van groep 7/8 gaan langs de Westkappelse deuren om bestellingen op te
nemen.
Ook dit jaar komen de kinderen maar één keer langs. De kinderen komen alleen langs om
de bestellingen op te nemen en de stichting kinderpostzegels zorgt voor de aflevering
van de bestellingen en zij zijn ook verantwoordelijk voor de bijbehorende administratie.
We hopen op een leuke en succesvolle activiteit.

NIEUWE LEERLINGEN

Tessa Duvekot
9 februari 2009

Joël Duvekot
4 november 2010

VERJAARDAGEN IN AUGUSTUS 2018
1 augustus
9 augustus
15 augustus
19 augustus
30 augustus
31 augustus

Dominik Maszerowski
Ylana Cijsouw
Patrycja Stasiukiewicz
Kaylinn van Sighem
Britt Minderhoud
Gavin van Sighem

12 jaar
6 jaar
12 jaar
5 jaar
8 jaar
7 jaar

VERJAARDAGEN IN SEPTEMBER 2018
1 september Thijs Breedijk
4 september Sep Peene
5 september Fenna de Pagter
7 september Ilse Willemstein
15 september Kyra Peene
19 september Puck Faasse
20 september Amber van der Harst
30 september Charlotte Stroo

7 jaar
8 jaar
5 jaar
9 jaar
11 jaar
10 jaar
6 jaar
5 jaar

VERJAARDAGEN IN OKTOBER 2018
1 oktober Finn Minderhoud
7 oktober Stijn Verstraate
9 oktober Noémi Cijsouw
17 oktober Marjolein Minderhoud
18 oktober Jip Faasse
19 oktober Johan Simonse
20 oktober Mien Houmes
28 oktober Lynn Sanderse

10 jaar
7 jaar
8 jaar
5 jaar
12 jaar
5 jaar
64 jaar
5 jaar

