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Laat je zien!!

Brulboei nr. 2 - 2019-2020

Agenda
Maandag 2 t/m vrijdag 5 september
Donderdag 5 september
Dinsdag 17 september

Ouder-kind-leerkracht gesprekken gr 1-8
Voorstelling Afval voor alle groepen (gymlokaal)
MR-vergadering 16.30 uur

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
We zijn het schooljaar goed gestart. De leerkrachten, leerlingen (en ouders)
hadden er zin in!
Afgelopen maandag zijn we met elkaar bijeen gekomen in de middenruimte en hebben we de
zogenoemde PBS-week weer op vrijdag met elkaar afgesloten. Daarover onder meer.
Deze week zijn de ouder-kind-leerkracht gesprekken gepland, het doel is met name kennismaken
met elkaar. Vergeet u het formulier hiervoor niet samen met uw kind in te vullen en mee te nemen
naar school? We hopen op veel waardevolle gesprekken met u en uw kind!
Bij deze Brulboei sturen we ook de ouderjaarplanning mee. Hierop staan de speciale activiteiten,
vakanties en overige vrije dagen. Ook is er diverse informatie op te lezen. De complete agenda is ook
te vinden in Parro, het tweede icoontje onderaan .
Lief en Leed
Afgelopen week is juf Margreet 50 jaar geworden! Heeft u de vlaggetjes en de 50borden gezien? Als team zijn we uitgenodigd op de boerderij, waar we genoten
hebben van het mooie weer, veel gezelligheid en een high Tea!
Ook vierden we deze week een aantal verjaardagen van de leerlingen die in
Augustus jarig waren.
In de maand september vieren de volgende leerlingen een feestje: Nova (4 jaar),
Luuk, Fedde, Amer (4 jaar), Joah (4 jaar), Manoah (4 jaar), Melissa, Mieke, Vive,
Anne-Lieke, Femke, Evi, Daniel, Doke, Matthé, Ivar en Jayden. Alvast van harte
gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag gewenst!
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.
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Week 36 ■ 02/09 - 06/09 In orde Genesis 1: 1-31 en 2: 1-3
Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid tussen donker en licht,
water en land. Daardoor kan het leven ontstaan. God ziet dat het goed is: in orde!
Week 37 ■ 09/09 - 13/09 Wat wil je nog meer? Genesis 2: 4-25 en Genesis 3
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren een naam, maar hij mist
iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog een mens, zodat ze samen verder kunnen. Ze
mogen eten van bijna alle bomen in de tuin. Maar die ene boom…
PBS
Op school werken we met PBS (Positive Behavior Support). Dit
is een schoolbrede, preventieve benadering van gedrag. Aan
de basis ligt de volgende overtuiging: ‘Goed gedrag kun je
leren’. En ‘Wat je aandacht geeft, groeit!’. Met andere
woorden: Als leerlingen merken dat goed gedrag gezien én
beloond wordt, ontstaat er een steeds fijnere sfeer in de
groepen en in de hele school. Vanuit de gezamenlijk gekozen
waarden (respect, betrokkenheid en plezier) hebben we per
ruimte in de school drie gedragsverwachtingen geformuleerd.
De benadering is positief, dat betekent niet dat er geen
consequenties worden verbonden aan negatief gedrag, maar
dat de focus van de leerkrachten verschuift ban het zien en
corrigeren van (ongewenst) gedrag naar het aanleren, zien en
bekrachtigen van gewenst gedrag.
Afgelopen maandag hadden we onze eerste PBS-week. Naast
het zingen van het PBS-lied en het samen doen van een
Energizer stond ook een opdracht centraal. Deze keer ging het
over ‘Wensen’. In alle groepen hebben de leerlingen met elkaar gesproken over wensen voor een
ander. De top 3 per groep hebben ze geformuleerd op een groot vel. Bij elke groepsdeur vindt u de
poster van de leerlingen terug. Mooie, grote, bijzondere, kleine wensen, hebben de kinderen met
elkaar geformuleerd. Hopelijk komen ze allemaal uit!
Communicatie via Parro
Veel van de communicatie verloopt via de Parro app. In deze app ontvangt u informatie van de groep
van uw kind. Ook verspreiden we de Brulboei (twee wekelijkse nieuwsbrief) via Parro, kunt u zich
inplannen voor oudergesprekken en aangeven of u kunt helpen bij een schoolactiviteit, zoals
bijvoorbeeld rijden naar een excursie buiten school.
Als uw kind 4 jaar wordt, krijgt u automatisch een mail met hierin een activatiecode voor Parro.
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Wet op de Privacy in werking getreden. Hierin staat beschreven dat wij
u ieder jaar opnieuw toestemming moeten vragen voor het publiceren van foto’s en video’s en voor
het verwerken van leerling gegevens.
Omdat wij inmiddels werken met de Parro app, hoeft u dit schooljaar niets op papier in te vullen,
maar kunt u uw voorkeuren aangeven in de app.
Wilt u dit uiterlijk VRIJDAG 6 SEPTEMBER invullen?
In de Parro app, vragen wij u toestemming voor:
1. Publicatie van foto’s en video’s:
*in de Parro app. (Deze foto’s zijn alleen zichtbaar voor de ouders van de eigen groep)
*op de website van de school
*in de schoolgids/het schoolplan en de Brulboei
*in een advertentie en/of artikel voor in de krant of sociale media
*voor intern gebruik i.v.m. studie en scholing
2. Toestemming gegevens verwerking
Deze toestemming is voor het gebruik van leerlinggegevens ten behoeve van het gebruik van
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leerlingsoftware door de kinderen.
Dit kunt u aangeven door de volgende stappen te doorlopen:
Stap 1 - Ga naar Parro en klik op de vierde icoontje onder (instellingen).
Stap 2 - Kies Privacyvoorkeuren
Stap 3 - Klik op het blauwe pennetje achter de naam van uw kind
Stap 4 - Geef wel of geen toestemming in één keer of per onderdeel door ja of nee te kiezen
Stap 5 - Herhaal stap 3 en 4 voor evt. andere kinderen.
Voor een handleiding kijk u hier: https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-inactie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
In de bijlage vind u meer informatie met betrekking tot deze toestemming.
Verkeersafspraak
Graag herstellen we bij deze de principe-afspraak
aangaande de verkeerstroom
’s morgens en ’s middags bij OBS de Regenboog
en CBS het Lichtschip.
Het halen en brengen met auto’s en fietsen zorgt
soms voor gevaarlijke situaties. Samen met de
directeur van De Regenboog Francien Soeter,
‘verversen’ wij dan ook de principe-afspraak. We
maken van de Sportweg een denkbeeldige eenrichtingsweg. We rijden aan via de Anthony
Coolijnstraat en rijden af via de E.P Seidelstraat. Op deze manier zal de situatie zonder twijfel een
stuk veiliger worden. Bedankt alvast voor de medewerking.
Laatste week - 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 Oost-Europa.
Helpt u ook een ‘rugzakje’ mee?
Inleveren kan t/m vrijdag 6 september!
Er staan 3 dozen klaar in de middenruimte voor het podium. Daar mogen de
rugzakken in. We hebben er al 17 ingezameld, dank voor deze bijdrage.
In de bijlage nogmaals de flyer over deze actie!
We hopen op een grote opbrengst!
Spaaractie – Total Jeugdboekenactie
Voor de mensen die regelmatig bij Total tanken…. We houden ons aanbevolen
voor de boeken van de Jeugdboekenactie, een mooie aanvulling voor onze
schoolbibliotheek!
Wéér Boeken Tanken bij Total!
Ook dit jaar kun je vanaf 1 september bij Total weer sparen voor de leukste
kinderboeken! We hebben de ‘delen 3‘ van de zeer populaire Graphic Novels
zoals Dagboek van een Muts en Leven van een Loser. Er zijn 6 titels maar EXCLUSIEF VOOR TOTAL
Clubleden hebben we 1 extra titel: ‘Kapitein Onderbroek en de aanval van de pratende plees’!
Door voor 150 Clubpunten (of € 1,50) een unieke spaarliniaal te kopen doe je al mee. Je hoeft dan
nog maar 4 actiezegels te sparen en je hebt een GRATIS boek! Bij elke 10 liter brandstof ontvang je 1
actiezegel (voor motorrijders geldt 8 liter brandstof).
1 volle spaarliniaal = 1 GRATIS boek!
Wees er snel bij want OP=OP! Alvast heel veel leesplezier! 40 liter = GRATIS boek
De volgende Brulboei verschijnt op maandag 16 september.
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