Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),
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Bijlage :

Nieuwe leerlingen
Belangrijke data:
Datum

Activiteit

05-12

Sinterklaasviering
(continurooster tot 14.00 uur)
Kerstviering 18.00 – 20.00 uur
(continurooster tot 14.00 uur)
Inloop tot 09.45 uur
KERSTVAKANTIE

21-12
22-12
25-12 t/m
05-01-18

Er zijn weer nieuwe leerlingen die vanaf de maand
december ook hun steentje bijdragen aan Het Lichtpunt.
Naam

Groep

Lucas Tjan

A

Lex Versluis

D

Luca van Baarle

B

Lynn Zeevaart

B

Lennox Ingram

A

Wij wensen iedereen veel plezier op Het Lichtpunt.

Wij wensen deze jarigen vast een
hele fijne verjaardag toe.

Jarigen in december
Datum

Naam Leerling

Groep

Datum

Naam Leerling

Groep

01-12

David Hartman

8A

16-12

Isis Slootjes

5A

01-12

Luuk Siemann

5B

16-12

Isabel Zeeven

7B

04-12

Emma vd Biggelaar

6A

17-12

Aidan Chedi

5B

04-12

Roy den Dekker

7B

18-12

Mauro Basso

6A

04-12

Medjesty Reger

7B

18-12

Raviero Basso

6B

04-12

Sophie van der Vorm

7B

18-12

Aleyna Denk

7B

06-12

Robin van Alphen

D

18-12

Owen Schouten

5A

06-12

Yosan Zeray

D

22-12

Fleur Paulussen

A

07-12

Zuzanna Olszewska

8A

23-12

Elize Bul

6B

09-12

D

23-12

Nathan Hanemaaijer

8B

10-12

Sanne van
Nieuwenhuijzen
Bart Ebben

8A

24-12

Kyan van Leeuwen

4A

10-12

Archida Huijer

8B

29-12

Jaiwant Kalloe

5A

11-12

Julie Kruithof

4B

29-12

Tom Siemann

4B

12-12

Jill van der Gaag

6B

29-12

Nathan Steffers

5B

12-12

Xavi de Jong

5A

30-12

Andrew van Oeveren

3B

12-12

Luna van der Lans

5B

30-12

Tess Tiggeloven

7B

12-12

Dion Roobol

A

31-12

Aidan Satram

3B

13-12

Isha Chotkan

8B

31-12

Thijs Sluimers

7A

16-12

Alisha Rambharos

8B

Nieuws vanuit de personeelskamer
Bij deze kunnen wij u mededelen dat wij een geschikte kandidaat
hebben gevonden om de vervanging van juf Wendy in te vullen. Zij
heet Yanni Zwaagman en zal tot het einde van het schooljaar
werkzaam zijn op Het Lichtpunt.
Wij wensen Yanni heel veel succes in haar nieuwe functie op Het
Lichtpunt.

Nieuws vanuit de MR
Graag willen we de ideeënbus van de MR weer onder uw aandacht
brengen. In het hoofdgebouw naast de kamer van de Administratie
heeft de MR een donkerblauwe ideeënbus hangen.
Hier kunt u ideeën/vragen of nieuwe input voor de MR in kwijt.
De MR neemt deze punten mee naar het eerstvolgende overleg.

Nieuws vanuit de Activiteitencommissie
Hoera! We hebben er twee nieuwe leden bij.
Welkom: Graziella Basso & Wendy Yntema. Wij zijn heel blij dat zij bij
ons zijn aangesloten voor het organiseren van alle leuke activiteiten
voor uw kinderen.

Plusklas op bezoek bij de keldermannen van TU Delft
Op 9 november 2017 zijn de 17 leerlingen van de Plusklas een
bezoek gaan brengen aan de keldermannen van TU Delft, afdeling
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.
Onder het EWI-gebouw aan de Mekelweg in Delft is een enorme
collectie oude elektronische apparaten en onderdelen, die je een kijkje
geeft in de geschiedenis van de techniek.
De verzameling spanningsmeters, radio’s, telefooncentrales, buizen,
computers, televisies en andere apparaten staan gesorteerd in
verschillende ruimtes. Iedere maandag komen oud-medewerkers van
de universiteit bij elkaar om de apparaten te sorteren, te beschrijven
en op te slaan.
De leerlingen kregen bij binnenkomst een introductiefilmpje te zien
over de EWI en een kleine rondleiding door de verschillende te
bezichtigen ruimtes. Daarna begon een speurtocht. In twee of
drietallen gingen de kinderen op zoek naar de herkomst van een foto
op werkbladen, soms waren dit slechts kleine details van een
apparaat. Bij de foto werd alleen bekend gemaakt in welke ruimte het

apparaat te vinden was. Bij het gevonden voorwerp zijn vragen
verzonnen, die gingen we proberen te beantwoorden door goed te
kijken naar het voorwerp of naar de andere apparaten in de ruimte.
Moeilijk hoor!
Met rode wangen van inspanning zaten we later aan tafel een
boterham, fruit en drankje te nuttigen.
De antwoorden werden slechts deels besproken, want de tijd vliegt
voorbij met al dat speurwerk.
Vol van de leerzame ochtend keerden we huiswaarts; we hebben
genoten van de ochtend.
Keldermannen bedankt!
studieverzameling.ewi.tudelft.nl
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-keldermannen-van-de-tu-delft/

Sinterklaas
Beste ouders en verzorgers van onze lieve Lichtpunt kids,
even een berichtje van Sint en Piet in deze Nieuwsflits.
Op 5 december brengen wij jullie weer een fijn bezoek,
we nemen cadeaus en pepernoten mee en natuurlijk ook lekkere
koek.
Geven jullie de kinderen zelf ook wat te eten en te drinken mee,
dit voor het continurooster deze dag die duurt tot 2?!
Dit jaar is er ook weer een Pietengym en misschien zetten jullie ook
wel je schoen,
kijk verder vooral naar het Sinterklaasjournaal, anders ben je een
grote …!
Veel plezier en we zien jullie heel erg snel,
groetjes van Sint en zijn Pieten, maar dat wist je natuurlijk wel.

Kerstviering
Save the date : donderdag 21 december in de Maranathakerk,
Kleidijk 2 in Rhoon.
Aanvang:
18.30 uur, als de achternaam van uw kind(eren) begint met A t/m K.
19.30 uur, als de achternaam van uw kind(eren) begint met L t/m Z.
U ontvangt hier nog de officiële uitnodiging voor.

Tot slot

Een hartelijke groet van
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Nieuws vanuit de gymzaal

Nieuws vanuit de gymzaal
Schaatsbaan Rotterdam
Sportkanjer

Belangrijke sportdata in december
1-3

Judo

Grand Slam, Japan

1-17 Handbal

WK Vrouwen, Duitsland

10

EK Veldlopen, Slowakije

Atletiek

Afgelopen weken zijn de groepen 7 en 8 bezig geweest met het
verbeteren van het samenspel binnen slagbal. Groep 8 heeft zelfs al
een beginnetje gemaakt met de softbalregels. Zij spelen nu slagbal
zonder brander. Een loper kan daardoor enkel nog worden uitgemaakt
door een honk te branden of uit te tikken.

Schaatsbaan Rotterdam
Op 2 december opent schaatsbaan Rotterdam voor het 5de seizoen
zijn deuren. Voor iedere schaatser is er wat wils. Een 400 meter baan
voor de lange afstand schaatsers en een oefenbaan voor de
ijshockeyers en de beginners. Maar we hopen natuurlijk ook dat we
deze winter gewoon op de sloten kunnen schaatsen.

13-17 Zwemmen EK kortebaan, Denemarken
Olympisch
26-30 Schaatsen kwalificatietoernooi,
Heerenveen

Sportkanjer

Lucas uit groep 3B heeft de gele band met Judo behaald

Voor plaatsing in de volgende sportflits insturen tot 18 dec 2017
administratie@cbshetlichtpunt.nl

