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Laat je zien!!

Brulboei nr. 3 - 2019-2020

Agenda
Dinsdag 17 september
Woensdag 25 september
Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober

MR-vergadering 16.30 uur
Kinderpostzegels
Brulboei
Opening Kinderboekenweek

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
Na een mooie nazomer weekend wordt het allemaal wat vochtiger en grijzer buiten. Op naar de
herfst!
De rugzakactie in Ens voor Oost-Europa van stichting HOE heeft 56 rugzakken opgebracht. Een mooi
aantal! Stichting HOE heeft ons al hartelijk bedankt. Foto’s van het uitdelen volgen z.s.m..
Op de website van Aves staat het jaarverslag 2018. U kunt dit vinden op
http://www.aves.nl/ouders/jaarverslagen.html Ook staan daar de voorgaande jaarverslagen.
Soms hoor ik wel eens in gesprek met ouders dat kinderen niet zoveel over school vertellen thuis en
dat ouders het lastig vinden om een prikkelende vraag aan hun kind te stellen. Op het internet kwam
ik een mooie lijst tegen met 25 vragen om uw kind WEL aan de praat te krijgen. Misschien de moeite
waard om eens te proberen, succes! De 25 vragen vindt u in de bijlage.
Op de jaarkalender die we met de vorige Brulboei hebben gedeeld staat een fout, de Live Lichtschip
Show vieren we natuurlijk niet op zaterdag 15 februari, maar op vrijdag 14 februari. Het rapport zal
dan op donderdag 13 februari mee naar huis gaan. Wijzigt u dit even in uw planning?
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.
Week 38 ■ 16/09 - 20/09: Code rood (Genesis 4: 1-16, 6: 9-22 en 7: 1-24)
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week wordt het ‘code rood’. Het bloed
van Abel valt op de aarde, als teken van hoe het mis kan gaan tussen mensen.
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Deze week beginnen we ook met het verhaal van Noach. Er gaat zoveel mis op aarde, dat het zo niet
verder kan. Noach wordt gewaarschuwd: hij moet een ark bouwen om aan de vloed te ontkomen.
Week 39 ■ 23/09 - 27/09: We beginnen opnieuw (Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17)
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God
begint opnieuw met Noach en alle dieren in de ark.
PBS
Het kidsteam van PBS is aangevuld met drie nieuwe leden: Liane, Ferdinand en Yvana gaan Peter
Maud en Leon helpen.
In dit stukje willen we graag de afspraken op de
gang in het zonnetje zetten. Passend bij onze PBS
kernwaarden respect, betrokkenheid en plezier
hebben we de volgende afspraken geformuleerd:
• ik roop rustig;
• ik gebruik mijn lineaalstem,
• ik help de gang netjes te houden.
Met elkaar houden we ons aan deze afspraken. Helpt u ook mee?
Bibliotheek op school
Marijke van Benthem, Bianca de Olde, Bianca Rietberg en Willemien Houter staan elke dinsdag en
donderdag van 8.30 uur tot 9.00 uur voor jullie klaar in de bibliotheek. Kinderen kunnen samen met
hun ouders of alleen boeken halen om thuis te lezen. Ieder kind van Het Lichtschip heeft een eigen
pas, hiermee kunnen gratis boeken gehaald worden. Ook broertjes en zusjes die nog niet op school
zitten mogen prentenboeken uitkiezen uit onze rijk gevulde bieb. Komt allen, we hebben een mooie
collectie boeken en enthousiaste ouders die jullie graag willen helpen. Maak er gebruik van!!!
Kinderboekenweek: Reis mee…
Op woensdag 2 oktober start bij ons de Kinderboekenweek en die sluiten we af op vrijdag 18
oktober. In deze weken staat het lezen van boeken, het voorlezen, leesbevordering en leesplezier
extra in de belangstelling. We schenken hier als school al veel aandacht aan maar tijdens de KBW
doen we dit nog iets meer. We krijgen bijvoorbeeld Henk de Velde (broer van Annie) op bezoek. Hij
gaat vertellen over zijn reizen met zijn boot. Reis mee… is het thema van de KBW, dus dit past mooi
binnen het thema. Ook gaan de kinderen uit de bovenbouw voorlezen aan de kinderen uit de
onderbouw. Verder gaan we per klas bijhouden hoeveel bladzijden er gelezen worden. Tijdens de
afsluiting maken we bekend hoeveel bladzijden er
schoolbreed gelezen zijn. Daarnaast stellen we in elke
klas een bekroond boek centraal en tijdens de
afsluiting presenteren we iets over dit boek. Tot slot
komt Pietronella in elke klas voorlezen uit een mooi
kinderboek!
Als school mochten we weer mooie kinderboeken
uitzoeken passend bij het thema “Reis mee…” (zie
foto).
Tip voor thuis! Geef uw kind tijdens de KBW een boek
cadeau! U stimuleert hiermee de leesmotivatie, de
woordenschat en natuurlijk de leesvaardigheid!!!
Veel leesplezier!!!!
Sparen voor boeken, u doet toch mee?
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen,
ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert Bruna
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een fantastische scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’ door de
kassabon in te leveren op school. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken de
school bij Bruna mag uitzoeken! In de bijlage meer informatie.
Privacy – toestemming geven in Parro (herhaalde oproep)
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. Een aantal ouders heeft dit al gedaan, maar een
groot aantal ook nog niet. We verzoeken u uiterlijk woensdag 18 september 2019 alsnog wel/geen
toestemming te verlenen. We vertrouwen op uw medewerking!
Hoe gaan dit in zijn werk? Volg de volgende stappen:
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
Kinderpostzegels
Op de laatste woensdag van september komen de kinderen van de drie
scholen uit Ens bij u langs voor de Kinderpostzegelactie. Naast de
postzegels kunt u ook kiezen uit mooie kaarten, thee met een lepeltje
(nu al een verzamelobject), pleisters van Pluk van de Petteflet of
krokusbollen. U kunt al vast een kijkje nemen op www.kinderpostzegels.nl. Is er niemand bij u langs
geweest, dan kunt u altijd nog even langskomen in groep 7/8 om een bestelling te plaatsen.

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 30 september.
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