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Laat je zien!!

Brulboei nr. 1 - 2019-2020

Agenda
Week 35 (26/8 – 30/8)
Maandag 26 augustus
Dinsdag 3 september
Woensdag 4 september
Donderdag 5 september
Donderdag 5 september

PBS-week
Eerste schooldag 2019-2020
Inloop 8.30 -9.00 uur leerlingen én ouders
Ouder-kind-leerkracht gesprekken gr 1-8
15.30 – 17.15 uur (inplannen via Parro)
Ouder-kind-leerkracht gesprekken gr 1-8
± 13.30 - 16.00 uur (inplannen via Parro)
Ouder-kind-leerkracht gesprekken gr 1-8
15.30 – 17.15 uur (inplannen via Parro)
Voorstelling Afval voor alle groepen (gymlokaal)

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
Deze week zijn wij op school weer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
We hebben er zin in!
Op de valreep hebben we onze vacature in groep 1/2 ingevuld. Juf Marieke van den Berg komt ons
team versterken en zal samen met juf Danielle groep 1/2 gaan bemensen. Haar werkdagen zijn de
maandag en vrijdagmorgen. Op de volgende pagina stelt ze zich aan jullie voor.
Maandag starten we het schooljaar met een inloop; dat betekent dat u ruim de tijd heeft om samen
met uw kind kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht. Om 9 uur starten we met ons
onderwijsprogramma en wordt u verzocht afscheid te nemen en het gebouw te verlaten.
Op de eerste schooldag krijgt uw kind ook direct een envelop met een brief en
invulformulieren mee naar huis. Het verzoek is deze z.s.m. in te vullen en weer in te
leveren bij de leerkracht van uw kind.
In de tweede schoolweek houden we in alle groepen ouder-kind-leerkrachtgesprekken.
Hiervoor kunt u vanaf dinsdag 27 augustus in Parro een afspraak inplannen. Ouders met
meer dan 2 leerlingen op school hebben hiervoor de mogelijkheid vanaf maandagavond
18.00 uur.
Komt u er niet uit, meld u dan even bij de leerkracht van uw kind of bij juf Pietronella.
De jaarplanning is af. Komende week maken we de ouder-jaarkalender af en zullen we deze u mailen,
zodat u in een overzichtelijk document op de hoogte bent van alle vrije dagen, vakanties en
activiteiten.
Lief en Leed
We verwelkomen een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school. Nova, Amer en Joah starten in
groep 1 bij juf Marieke en juf Danielle. Veel plezier op school!
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Even voorstellen 1 ….
Mijn naam is Rick Pollmann, ik ben 25 jaar oud en woon sinds twee jaar in
Zwolle. Ik ben geboren en opgegroeid in de Achterhoek, waar ik vaak in de
weekenden nog te vinden ben. In mijn vrije tijd sport ik graag en onderneem ik
graag dingen met vrienden en familie.
Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd aan de Calo op het Windesheim in
Zwolle en ga komend schooljaar vol plezier de uitdaging aan als vakleerkracht
bewegingsonderwijs van ‘Het Lichtschip’.
Wat ik mooi vind aan het bewegingsonderwijs is dat kinderen op hun eigen
niveau samen met anderen kunnen bewegen. Kinderen worden daardoor
gezamenlijk beter in het bewegen. Daarnaast vind ik het geweldig om te zien
en er aan bij te dragen dat kinderen succesbeleving ervaren binnen het
bewegingsonderwijs. Ik sta altijd open voor een praatje en eventuele vragen.
Maandagmiddag 26 augustus heeft groep 5 t/m 8 al gym van meester Rick! Vergeet je gymspullen
dus niet mee te nemen naar school! Groep 3 t/m 8 gymt (ook) op woensdagmorgen!
Even voorstellen 2 …
Hallo, ik ben Marieke van den Berg en ik woon met mijn man
op een boerderij op Kampereiland. We hebben een zoontje
van 1 jaar, William.
Nadat ik de afgelopen 6 jaar bij een andere stichting heb
gewerkt start ik maandag op Het Lichtschip.
Ik vind het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op
school om, ieder op zijn eigen niveau, het beste uit zich zelf te
halen.
Ik heb er erg veel zin in om te starten in Ens. Dit schooljaar
werk ik op de maandag en vrijdagmorgen in groep 1/2 naast
Danielle.
Met vriendelijke groet, Marieke van den Berg
Als team van CBS Het Lichtschip samen met de ouders en onze leerlingen maken we er weer met
elkaar een mooi en leerzaam schooljaar van!
Pietronella van Dijk-Jongbloed, Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’
Luizen-controle
Aanstaande woensdag 28 augustus gaan we weer luizen pluizen. Voor de zekerheid melden we nog
eens, dat gel en lak in het haar lastig is voor het pluizen, evenals ingewikkelde kapsels. Het
luizenpluis-team kan nog wel wat extra handen gebruiken. Het is voor de school erg fijn als een vast
team ouders dit kan/wil verzorgen. Wil je ook meehelpen, meld je dan aan bij José Jans of Janneke
Wolfs. Elke eerste woensdag na de vakantie wordt er gecontroleerd.
Project: Home Sweet Home
Voor de zomervakantie hebben we het spaarproject Home
Sweet Home afgesloten.
Wij ontvingen de volgende reactie namens Home Sweet
home:
Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie steun de afgelopen jaren! Uw hulp heeft ons zeker
geholpen om ons werk hier in Oeganda voort te kunnen zetten.
Ook jullie laatste donatie (200 euro) komt ontzettend goed van pas! Wij snappen dat jullie voor een
nieuwe uitdaging hebben gekozen en meerdere projecten willen helpen.
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Een stukje van ons leven is eind oktober/begin november ook te zien in het programma "baby in het
buitenland" op Net 5. Jullie zouden dit programma kunnen kijken om nog beter te zien wie U de
afgelopen jaren gesteund heeft.
Met vriendelijke groet, Suzan Otim - Den Hertog
Kind op Maandag
Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De
methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook
voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen.
Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine.
Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor
gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2,
groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast
is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er
gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.
Periode-overzicht nr. 7 (11-06 t/m 30-08)
We lezen uit de boeken 1 en 2 Koningen verhalen over de profeten Elia en Elisa. Zij vertellen aan
machthebbers en gewone mensen dat ze mogen vertrouwen op de Heer. Soms hebben ze het daar
zelf ook moeilijk mee, maar steeds opnieuw laat God merken dat ze niet alleen zijn.
Week 35 ■ 26/08 - 30/08: Hoe stoer ben je? 2 Koningen 5: 1-27
Rugzakactie Ens-breed
Vanaf maandag 26 augustus mogen jullie de gebruikte rugzakken inleveren op alle drie
basisscholen in Ens. We zamelen deze in voor stichting ‘HOE’ voor de kinderen in OostEuropa.
Helpt u ook een ‘rugzakje’ mee?
Inleveren kan t/m vrijdag 6 september!
Er staan 3 lege dozen klaar in de middenruimte voor het podium. Daar mogen de
rugzakken in. Door de organisatie worden ze schoongemaakt.
In de bijlage nogmaals de flyer over deze actie!
We hopen op een grote opbrengst!
De volgende Brulboei verschijnt op maandag 2 september.
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