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Laat je zien!!

Brulboei nr. 10 - 2019-2020

Agenda
Donderdag 16 januari
Vrijdag 17 januari
Dinsdag 21 januari
Donderdag 23 januari
Maandag 27 januari
Maandag 27 januari
Dinsdag 28 januari

Open dag Aeres
Slot PBS-week
Open dag Vakcollege
Open dag Zuyderzee Lyceum
Open dag Bonifatius Mavo
Nieuwste Brulboei!
Open dag Emelwerda College

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
We zijn alweer een week onderweg in het nieuwe schooljaar. Ik hoop dat u samen met uw gezin
goed bent gestart in het nieuwe jaar!
Er zijn twee wijzigingen in de samenstelling van de groepen. Juf Marieke en juf Daniëlle zijn opgestart
met een enkele groep 1 en juf Annet en juf Diana hebben alweer de eerste week met groep 2 achter
de rug. Allemaal even wennen, maar al snel zie je wat de kleine groep doet met de leerkracht en de
leerlingen zelf. Groep 3 en groep 4 werken nu intensiever samen; op maandagmiddag,
dinsdagmiddag, donderdag en vrijdagmorgen zijn zij gecombineerd. Op de twee ochtenden
ondersteunt juf Mariska de groep. Ook deze samenstelling is even wennen, maar al in de eerste week
zag je al mooie samenwerk- en leermomenten met elkaar.
In Parro heb ik de agenda tot en met de zomervakantie weer aangevuld, zodat jullie weer helemaal
op de hoogte zijn.
In het nieuwe jaar wijs ik u er even op dat tussen de middag vanaf 12.45 uur een pleinwacht op het
plein aanwezig is voor groep 3 t/m 8. De niet-overblijfkinderen mogen dan ook op het schoolplein
komen. Voor deze tijd vragen we u samen met uw kind even te wachten. Dit in verband met het
wisselen van toezicht (van overblijf naar leerkracht) en het overzicht. Voor de niet-overblijfkleuters
geldt dat zij vanaf 12.45 uur naar binnen mogen.
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er weer een onderwijsstaking aangekondigd door de
vakbonden. Aves heeft een concept brief voor de ouders gemaakt, maar ik wil u graag nu via dit
medium inlichten vanwege de tijd. Vandaar dat ik een stuk uit de brief van Aves hebt geknipt en
geplakt:
‘AVES: Zoals u wellicht ook heeft vernomen is er inmiddels een onderhandelaarsakkoord over de cao
voor medewerkers in het basisonderwijs getekend. Dit heeft inmiddels geleid tot een nieuwe cao met
een toezegging van 4,5% salarisstijging voor alle medewerkers in het onderwijs. Hiermee is natuurlijk
de nijpende situatie die er inmiddels landelijk is binnen veel basisscholen niet opgelost. Daar wordt nu
door de bonden opnieuw aandacht voor gevraagd. Als schoolbestuur erkennen wij het stakingsrecht
van onze medewerkers. Het is dus mogelijk dat op uw school ook gestaakt wordt op 30 en 31 januari
a.s.’
Binnen onze school zal ik deze week inventariseren welke leerkrachten gebruik willen maken van hun
stakingsrecht. Voor deze groepen zal dan ook gelden dat de leerlingen geen les krijgen op deze
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dagen. De leerlingen van de overige groepen verwachten we wel op school. Uiterlijk maandag 20
januari zal ik de betreffende ouders hierover informeren.
Pietronella van Dijk-Jongbloed,
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’
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. 4 (13-01 t/m 28-02)
In de verhalen van deze periode leren we Jezus steeds meer kennen. Zijn verhaal begint kwetsbaar,
als Jezus moet vluchten en later gedoopt wordt. In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld, hij
gaat de weg die God hem wijst. Dat zorgt voor gebeurtenissen die misschien niemand verwacht had,
maar die toch gebeuren.
Week 3 ■ 13/01 - 17/01: De koning wordt gered (Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17)
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet worden:
gered uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van
de weg die Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin.
Week 4 ■ 20/01 - 24/01: Ga je met mij mee? (Matteus 4: 1-25)
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, die
hem uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na de
beproeving roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden zijn eerste volgelingen.
‘Huis van Vreugde’
Voor de kerstvakantie konden we de stichting Huis van Vreugde blij maken met een bedrag van maar
liefst € 425,68!
Namens Jolien Mazereeuw ontving ik het volgende bericht:
We willen alle leerlingen en leerkrachten bedanken voor de fantastische inzet voor Huis van Vreugde.
We waren blij verrast om te horen dat jullie zoveel samen opgehaald hebben.
Het geld zal besteed worden voor het schooltje van Huis van Vreugde zodat de kinderen uit de
omgeving goed onderwijs kunnen blijven volgen.
Het was voor ons een feest om bij jullie op school te zijn en extra speciaal omdat Brando, Arjan en
Jolien zelf oud leerlingen zijn.
Namens het hele team van Huis van Vreugde, Bedankt!!!!!
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PBS
Afgelopen vrijdag hadden we op school ons PBS-moment onder leiding van juf Gerrie. We begonnen
met het zingen van het PBS-lied. Met name het stukje wat de kinderen zingen knalt er dan uit. Zij zijn
ook duidelijk in de meerderheid. Juf Gerrie vroeg wat de waarden van onze school zij. Uw kind weet
dat vlekkeloos te noemen, maar voor de zekerheid ook nog even voor u, RESPECT, BETROKKENHEID
en PLEZIER. Op verschillende manieren bracht juf Gerrie dit onder de aandacht, door te fluisteren,
hard te praten, te zingen en nu ze staan weer op ons netvlies gebrand. Met drie vellen papier en
twee ballonnen gingen de groepen terug naar hun klas. Wat die betekenen kunt u gerust vragen aan
uw kind. Aanstaande vrijdag komen we er met de hele school weer op terug.

Oudervereniging CBS Het Lichtschip
Beste ouders,
Nu de school onder de stichting Aves valt, hebben er voor de activiteitencommissie veranderingen
plaatsgevonden.
Pietronella heeft al eerder aangegeven dat de activiteitencommissie een los staande vereniging moet
worden. Inmiddels is de vereniging inschreven bij de Kamer van Koophandel en is er een officiële
akte van oprichting opgemaakt en getekend bij de notaris.
Jessie Prins en Karin Winter hebben de functie van voorzitter en secretaris/penningmeester op zich
genomen.
In deze vereniging vertegenwoordigen we u als ouders en worden er met een team van 11
ouders/leerkrachten leuke activiteiten op school waaronder de kerstviering, Live Lichtschip Show ed.
Voor deze activiteiten wordt de vrijwillige bijdrage gebruikt.
Met ingang van dit schooljaar zal de activiteitencommissie ook de kosten voor het schoolreisje innen.
De meeste ouders hebben aan school een machtiging afgegeven voor de vrijwillige bijdrage en de
kosten voor het schoolreisje. Nu de nieuwe wet AVG van kracht is zullen deze gegevens opnieuw van
u gevraagd worden, binnenkort krijgt uw kind een formulier mee om dit te regelen. We willen u
vragen dit in te vullen en in te inleveren bij de leerkracht.
In praktijk zult u weinig van de veranderingen merken, wel zal de activiteitencommissie u gaan
uitnodigen voor een ledenvergadering waarin verantwoording wordt aflegt over de gedane uitgaves.
Mochten er nog vragen zijn kunt u ons altijd even aanschieten op school of mailen naar
AC.cbshetlichtschip@aves.nl
Namens de activiteitencommissie, Jessie en Karin
Luizenpluizen
Het is mooi om te kunnen melden, dat we vorige week luisvrij waren op school. Pluisouders, bedankt
voor jullie tijd en medewerking!
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Live Lichtschipshow
Dit jaar organiseren we de 30ste Live Lichtschipshow op vrijdag 14 februari. We
zullen dan samen met alle kinderen van de school kijken naar verschillende
acts. Vorige week zijn de opgavebriefjes mee naar huis gegaan. Opgeven kan
t/m vrijdag 31 januari 2020 bij de eigen juf of meester.
GMR zoekt enthousiaste ouder
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met zaken die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van Stichting Aves en
heeft als officieel adviesorgaan instemmingsrecht op veel beleidsterreinen.
De GMR streeft naar goed onderwijs en het waarborgen van de belangen van kinderen, ouders en
personeel van de stichting.
De GMR is samengesteld uit twaalf leden (zes leerkrachten en zes ouders) die samen alle scholen van
Stichting Aves vertegenwoordigen en kent een evenwichtige verdeling tussen de openbare, de
katholieke/oecumenische en de protestants-christelijke identiteit.
Binnen de GMR van Aves is een vacature ontstaan voor een
ouder met een katholieke/oecumenische achtergrond
Meld je aan! Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger, verbonden aan een van de Aves scholen, die
mee wil denken op bestuurlijk niveau, heb je een proactieve houding en ben je in de gelegenheid om
tijd te investeren in leesvoorbereiding en het bijwonen van vergaderingen (ongeveer tien keer per
jaar op woensdagavond)? Stuur dan voor 31 januari 2020 je motivatie en achtergrond naar
gmr@aves.nl. Bij meerdere aanmeldingen wordt het GMR-lid via een verkiezing gekozen.
De volgende Brulboei verschijnt maandag 13 januari 2020.
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