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Laat je zien!!

Brulboei nr. 11 - 2019-2020

Agenda
Dinsdag 28 januari
Dinsdag 11 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari

Open dag Emelwerda College
MR-vergadering
Rapport mee!
Live Lichtschip Show
Voorjaarsvakantie

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
De maand januari is alweer bijna op z’n einde, maar van winters weer is geen sprake.
In de vorige Brulboei sprak ik over de aangekondigde staking van eind januari.
Als team hebben we ervoor gekozen om deze keer NIET te gaan staken. Dit omdat we het moment
niet passend vinden. Er is net een kortlopende cao gesloten met een verhoging van 4,5%, waarin er
stappen in de goede richting zijn gezet.
Een structurele oplossing is er (nog) niet, en dit is wél nodig! Het lerarentekort wordt ook in de
Noordoostpolder voelbaar, er zijn diverse collega scholen die bij ziekte of afwezigheid van de
leerkracht geen vervangende leerkracht kunnen inzetten. Tot nu toe hebben wij door teamleden te
vragen extra dagen te werken de vervanging kunnen regelen. De werkdruk en lage salarissen hebben
ervoor gezorgd dat veel leerkrachten de afgelopen jaren zijn gestopt in het basisonderwijs, zo stelt
#POinActie. Momenteel kent het basisonderwijs een schrijnend lerarentekort. Dit loopt alleen maar
op.
Ouders van Nu heeft het initiatief genomen voor een petitie ‘ Goed
onderwijs: ik teken ervoor!. De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs
staat zwaar onder druk. En dat heeft grote gevolgen voor de
ontwikkeling van onze kinderen en daarmee voor de hele Nederlandse
samenleving. Daarom willen wij, ouders van nu en morgen, dat het
kabinet structureel investeert in het (basis)onderwijs. Met de petitie
roepen zij het huidige en volgende kabinet op om snel en structureel te investeren in het onderwijs,
om 3 redenen:
- In 2020 hebben 55.000 kinderen geen bevoegde leraar voor de klas. In 2028 zijn dit er 240.000!
- Steeds vaker worden onbevoegden voor de klas gezet en leerlingen naar huis gestuurd
- Klassen zitten te vol en een aantal scholen overweegt al een vierdaagse schoolweek
Kunt u ook achter deze redenen staan, teken dan de petitie voor goed onderwijs:
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie Alvast bedankt!
Lief en Leed
Een nieuwe maand betekent weer de verjaardagskalender. Emma, Sanne, Jarico, Esmé,
Elin, Steven, Troy, Arwin en Daan K. zijn jarig in februari! Alvast van harte gefeliciteerd!
Pietronella van Dijk-Jongbloed,
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’
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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 5 ■ 27/01 - 31/01: Wat niemand ziet (Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15)
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet
Jezus wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over goede daden en het
gebed, zegt hij dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel.
Week 6 ■ 03/02 - 07/02: Wat heb je nodig? (Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13)
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de bloemen op
het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het tweede verhaal van deze week
vertelt Jezus: Als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn huis bouwt op een rots. In
het derde verhaal komt een legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om zijn zieke knecht te
genezen.
PBS in groep 6
Na de vakantie hebben we met elkaar nagedacht over: “Wat gaat al heel erg goed in de klas en wat
kunnen we nog beter?” We kwamen tot de conclusie dat we steeds meer plezier hebben met elkaar.
Hier zijn we trots op! Omdat het op het plein zo gezellig is, komen we druk de klas binnen en duurt
het (te) lang voor de juf met de les kan starten. Daarom werken we nu aan het groepsdoel: “Als wij
over de drempel komen, gaan we rustig op onze plek zitten.” Hiermee sparen we voor 50 muntjes.
Gelukt? Dan mogen we een deel van de middag met speelgoed van thuis spelen!
MeeR MuZieK iN De KLaS
Groep 6 & 7 wil ook dit jaar graag meedoen met Lang leve de Muziekshow.
Dat betekent dat er creatief gedacht moet worden. Inmiddels zijn we zover
dat we iets met een panfluit willen gaan doen. De panfluiten willen we zelf
proberen te maken. Wie heeft er bamboestokken die we kunnen gebruiken
om panfluiten te maken? Alvast bedankt.
Live Lichtschipshow
Dit jaar organiseren we de 30ste Live
Lichtschipshow op vrijdag 14 februari. Alle
kinderen mogen die dag verkleed op school komen. We zullen samen
met alle kinderen van de school kijken naar verschillende acts. Vorige
week zijn de opgavebriefjes mee gegaan naar huis. Er hebben zich al
kinderen opgeven, maar er kunnen er nog meer bij! Je kunt je deze week
nog opgeven bij je juf of meester.
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Voorleeskampioen
Peter Schra is onze Voorleeskampioen van Het Lichtschip. Maar natuurlijk wil hij graag verder.
Hij gaat woensdag meedoen met de voorronde in de bibliotheek. En nu maar hopen dat hij bij de zes
beste voorlezers van de Noordoostpolder is.
Tussenschoolse Opvang
Op 12 februari 2020 wordt het tweede deel van de betaling Tussenschoolse Opvang via automatische
incasso afgeschreven. Het betreft de ouders die hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Wilt u
zorgen voor voldoende saldo op uw rekening?
Mocht u hiervoor niet gekozen hebben, dan verzoek ik u vóór 12 februari 2020 het betreffende
bedrag over te maken op de schoolrekening, rekeningnummer NL84 RABO 0114 2992 69 t.n.v. AVES
inzake Het Lichtschip o.v.v. TSO (655501) en de naam van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
Annet Oosting (Schooladministratie)
De volgende Brulboei verschijnt maandag 10 februari 2020.
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