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Laat je zien!!

Brulboei nr. 12 - 2019-2020

Agenda
Dinsdag 11 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari
Dinsdag 25 februari 2020
Donderdag 27 februari 2020
Maandag 9 maart

MR-vergadering
Rapport mee!
Live Lichtschip Show
Voorjaarsvakantie
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Schoonmaakavond 2

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
De maand februari begint onstuimig. Niet alleen qua weer maar zeker ook qua werk. De laatste
toetsen zijn afgenomen, de analysegesprekken tussen leerkrachten en intern begeleider (Margreet)
hebben plaatsgevonden, de rapporten zijn geschreven en worden aanstaande donderdag uitgedeeld.
Na de voorjaarsvakantie staan de oudergesprekken gepland. In Parro krijgt u hiervoor een
uitnodiging (deze staat bij de agenda), daarna heeft u de mogelijkheid een dag en tijd te kiezen.
Mocht u er niet uitkomen, vraag dan even de leerkracht van uw kind. Houdt u bij het plannen van
meerdere kinderen rekening met wisseltijd van 10 minuten?
Aanstaande vrijdag hebben we onze 30ste Live Lichtschip Show. Er staat weer van alles gepland; trucs,
dansjes, liedjes en andere acts. Het wordt weer genieten van alle talenten die onze leerlingen
hebben! Verderop in de Brulboei meer hierover.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw kind vrijblijvend kennis te laten maken met een sport in
gemeente Noordoostpolder. Een unieke kans om een nieuwe sport te proberen! Er is een uitgebreid
aanbod voor groep 1 t/m groep 8. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 maart 2020. In de bijlage vindt u een
flyer van Scholierensport. Het aanmelden kan op www.sportinnop.nl/scholierensport.
Naar aanleiding van onze oproep hebben zich twee ouders gemeld voor de vacature in de
oudergeleding van de MR. Zij zullen een vergadering meedraaien en mochten ze zich beiden
verkiesbaar willen stellen, zou dit kunnen leiden tot verkiezingen. We houden u op de hoogte.
Vanaf 3 februari is juf Lise Roetman gestart bij ons op school. Zij zal tot de
zomervakantie elke week in elke groep muziekles geven. Wij zijn heel blij met
deze muzikale impuls en hopen dat zowel de leerlingen als wijzelf
geïnspireerd raken door deze enthousiaste juf. Hieronder stelt ze zich aan
jullie voor.
Even voorstellen…. Lise Roetman
Vanaf februari 2020 hoop ik dat alle kinderen van het Lichtschip een stukje
passie voor muziek meekrijgen zoals ik die als kind ook heb mogen ervaren en
nog steeds heb. Mijn naam is Lise van den Hengel-Roetman, 31 jaar, moeder
van twee dochters en net zoals de meeste leerlingen een Ensenaar. Na de
opleidingen Muziektherapie en Omgangskunde heb ik in 2013 van mijn hobby
'muziek maken' mijn werk gemaakt. Sindsdien werk ik als zzp'er voor verschillende opdrachtgevers,
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waaronder Cultuurbedrijf NOP. Vanuit deze organisatie zal ik tot aan de zomervakantie alle
leerlingen van groep 1 t/m 8 van het Lichtschip muziekles geven. Maar ook de leerkrachten coachen
om uiteindelijk zelf makkelijker, vaker en nog beter muzieklessen te kunnen bieden. Tijdens de lessen
gaat het in eerste instantie om plezier hebben in muziek met behulp van (meerstemmig) zingen,
bewegen op muziek en spelen op instrumenten. Daarnaast gaan we luisteren en betekenis geven aan
muziek, muzieknotaties leren lezen en uitvoeren en zelf muziek componeren. Ik ben er voornamelijk
op de maandag en even op dinsdagmiddag. Graag tot ziens.
Muzikale groet, Lise
Lief en Leed
Afgelopen vrijdag heeft juf Marieke (groep 1) in de groep verteld dat ze in blijde verwachting is van
haar tweede kindje. We willen haar, haar man en hun zoontje natuurlijk ook via deze weg van harte
feliciteren! Juf Marieke zal tot de zomervakantie nog werken in groep 1 (maandag en vrijdag) en zal
dan gaan genieten van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof.
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 7 ■ 10/02 - 14/02: Stop de storm (Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8)
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt
rustig. Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot
bedaren brengen.
Week 8/9 ■ 17/02 - 21/02 of 24/02 - 28/02: Je zult zien (Matteüs 9: 9-31)
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De
radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren.
PBS
Afgelopen week kwam het kidsteam weer bijeen. Zij zullen o.a. een rol spelen bij de open dag in
maart. Binnen het team hebben we het over gedragsverwachtingen bij gymnastiek gehad en hebben
we een voorstel besproken over de verschillende stemniveaus die we schoolbreed gaan invoeren.
Op vrijdag 28 maart openen we onze PBS-week en op vrijdag 6 maart sluiten we deze weer af. We
zullen dan o.a. aandacht besteden aan de gedragsverwachtingen op het plein.
Lezen IS Top
Afgelopen donderdag hebben wij als team feest gevierd omdat
we zien dat onze kinderen leesplezier beleven aan het lezen van
boeken en dat ze hierdoor ook groeien in hun leesontwikkeling.
Want met lezen kun je meer kennis opdoen, je woordenschat
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vergroten, je fantasie prikkelen en je beter redden in de samenleving.
De aanpak die wij sinds dit schooljaar inzetten is LIST “Lezen IS Top”! Elke dag lezen we in groep 3-8
groepsdoorbrekend in drie groepen: de aanvankelijk lezers, de hommellezers (lezen hardop) en de
stillezers. Na de voorjaarsvakantie worden de groepen opnieuw ingedeeld n.a.v. het behaalde AVI
niveau. Naast de leeslessen lezen we tot en met groep 8 voor uit bekroonde boeken met rijk
taalgebruik.
Wat kunt u thuis doen om de leesontwikkeling van uw kind te stimuleren:
1. Elke dag voorlezen tot en met groep 8.
2. Uw kind stimuleren om een boek te lezen.
Advies nodig?
Kom langs bij de leerkracht van uw kind of loop even langs juf Diana. Wij gaan graag in gesprek met u
over het thuis lezen! Voor de nieuwe periode wensen we alle kinderen, ouders en leerkrachten veel
leesplezier!
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. Alle kinderen mogen die dag verkleed op school
komen. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee. De
activiteitencommissie zorgt voor iets lekkers. Wij hebben er al zin in!!
Informatie voor de deelnemers:
- Muziek kan tot uiterlijk woensdag 12 februari ingeleverd worden bij meester Freerk op een
USB-stick. Je mag de muziek ook mailen naar meester_freerk@hotmail.com.
- De act mag maximaal 5 minuten duren.
- Alle acts worden gefilmd. Laat even aan meester Freerk weten als jouw act niet op YouTube
geplaatst mag worden.
- Als je spullen van school nodig hebt, geef dat dan uiterlijk woensdag 12 februari door aan juf
Daniëlle.
- Doe de kleding die je voor je act nodig hebt, zoveel mogelijk thuis aan.
- Spullen die je voor je act nodig hebt en die je van huis meeneemt, moet je donderdag 13
februari om 15.15 uur (in plastic tas en voorzien van naam) inleveren in het kamertje van juf
Margreet.
- Als je spullen van school nodig hebt (bv. kruk, tafel, matten), kom je donderdagmiddag 13
februari om 15.15 uur naar juf Janneke B. Samen brengen we de spullen dan naar het
podium.
- Op vrijdag 14 februari neem je na schooltijd alle spullen weer mee naar huis.
Het kamertje van juf Margreet moet netjes achtergelaten worden.
Veel succes!
De volgende Brulboei verschijnt maandag 2 maart 2020.
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