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Laat je zien!!

Brulboei nr. 4 - 2019-2020

Agenda
Woensdag 2 oktober
Donderdag 3 oktober
Zaterdag 12 oktober
Maandag 14 oktober
Woensdag 16 oktober
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober

Opening Kinderboekenweek
Wereldreiziger op school
Eerste scholencross
Studiedag team; alle leerlingen vrij!
Luizenpluizen; extra controle
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
De herfst is nu echt begonnen. Een prachtig seizoen met mooie
kleuren in de natuur. Ook zijn de eerste emmers kastanjes alweer in
de school gesignaleerd.
Deze week hebben we het thema van de Kinderboekenweek ‘Op reis’ feestelijk geopend. Onze eigen
meester Freerk reed het schoolplein op in een blauwe auto. Het boek ‘de gele ballon’ van Charlotte
Dematons stond tijdens de opening centraal. U heeft vast de filmpjes die gedeeld zijn in Parro al
gezien. Zo was er ook een ballonnenspeurtocht in de school. De kinderen hebben genoten en zijn
enthousiast aan het lezen gegaan in hun gekregen nieuwe boeken! Donderdag 3 oktober krijgen we
een echte wereldreiziger op bezoek!! Hij heeft heel veel van de wereld gezien en kan hierover
prachtig vertellen. Op vrijdag 18 oktober sluiten we het thema weer af. U wordt hierbij van harte
uitgenodigd, later meer info hierover.
Ook wil ik graag via deze weg de hulpouders even in het zonnetje zetten die zich belangeloos
inzetten om de leerlingen in groep 5 t/m 8 te begeleiden bij het creacircuit op vrijdagmiddag. Uw
hulp wordt erg gewaardeerd. Heel erg bedankt!
Lief en Leed
In oktober zijn er weer een heleboel kinderen jarig! We wensen: Alexander, Ferdinand, Lotte, Jade.
Rayen, Lynn, Jaylinn, Bram, Jeftha (4 jaar), Finn, Esmee, Ziva, Romée en Renzo alvast een fijne
verjaardag toe!
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
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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 40 ■ 30/09 - 04/10: Babbelstad (Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11)
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te
bouwen, zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze
begrijpen elkaar niet meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een
ander verstaat.
Week 41 ■ 07/10 - 11/10: Waar ga je heen? (Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18)
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een
toekomst die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze
gaan elk op een eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt.
PBS
Misschien heeft u het al gezien, we hebben in de middenruimte een start gemaakt met een speciale
PBS-plek. Hier zijn onze kernwaarden, gedragsafspraken, het PBS-lied, ons kids-team én natuurlijk de
tussenstand van de munten te zien. Neem maar eens een kijkje! Ideeën van de kinderen voor een
schoolbeloning (bij 500 gespaarde munten) mogen worden ingeleverd in de ideeënbus van het
kidsteam. Zij komen volgende week donderdag weer bij elkaar. In de volgende Brulboei zal een groep
iets vertellen hoe zij PBS vormgeven in hun groep.
Ouderbijdrage 2019-2020
In het najaar innen we altijd de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar.
Van deze ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd voor de leerlingen op
school. De Activiteitencommissie (AC), waarin diverse actieve ouders zitten
organiseren samen met de leerkrachten vieringen en activiteiten zoals; de
kerstviering, de paasviering, afscheid van groep 8 en sportactiviteiten.
Zonder uw financiële bijdrage kunnen deze activiteiten mogelijk niet of in
een sobere versie doorgaan. Uw bijdrage wordt dus zeer gewaardeerd en
goed besteed! De ouderbijdrage is 20 euro per kind.
Op 23 oktober 2019 zal de ouderbijdrage voor het cursusjaar 2019-2020 worden geïnd bij hen die via
een machtiging gekozen hebben voor automatisch incasseren.
Heeft u geen machtiging afgegeven? Dan verzoek ik u het bedrag van € 20,00 per kind vóór 20
oktober over te maken op rekening: NL84 RABO 0114 2992 69 t.n.v. AVES inzake CBS Het
Lichtschip o.v.v. ouderbijdrage + de naam van uw kind(eren).
Mocht u vragen over bovenstaande hebben, dan kunt u terecht bij Annet Oosting (administratie,
werkzaam op woensdagmorgen) of bij de directeur.
Leesonderwijs op Het Lichtschip
In ons nieuwe schoolplan hebben we onder andere
ambities rondom ons leesonderwijs geformuleerd.
Onze leesspecialist (juf Diana) heeft ambulante tijd
om Remedial Teaching (RT) aan zwakke lezers te
geven en gaat samen met het team
beleidsafspraken maken rondom het lezen. Zo
willen we meer lijn krijgen in de aanpak in de
verschillende groepen en ons leesonderwijs beter
afstemmen op wat onze leerlingen nodig hebben.
Het doel van ons leesonderwijs is om gemotiveerde en zelfstandige lezers te krijgen die lezen voor
hun plezier.
De eerste concrete stap hierin is vanaf volgende week merkbaar. Vanaf maandag 7 oktober gaan we
het leesonderwijs namelijk anders vormgeven. Elke morgen van 8:45 uur tot 9:15 uur gaat de hele
school lezen. Dit kan zijn stillezen, hommellezen (hardop lezen), in groep 3: aanvankelijk lezen en in
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groep 1/2 voorlezen. Naast het lezen zal de leerkracht een ‘mini’lesje aan de groep lezers verzorgen.
Dit kan van alles zijn, maar heeft altijd te maken met lezen.
De kinderen vanaf groep 4 leggen aan het eind van de middag twee boeken klaar op hun tafel zodat
ze ’s morgens gelijk hun boeken kunnen pakken en naar hun leesplekje (dit kan in een andere groep
zijn) lopen. Een aantal kinderen van groep 4 zullen in groep 5 of groep 6 lezen, een aantal kinderen
van groep 5 zullen in groep 6 lezen en een aantal kinderen van groep 6 zullen in groep 7/8 lezen. In
groep 3 gaan we dan een nieuwe letter leren, woordjes en de tekst van de week lezen en groep 1/2
begint elke dag met het voorlezen van een boek.
Aanstaande vrijdag gaan we ‘proefdraaien’, zodat iedereen weet in welke groep hij/zij vanaf
maandag start met lezen.
Omdat we om 8.45 uur starten, is het van groot belang dat alle leerlingen op tijd op school zijn. Het
prettigst is als ze om 8.40 uur aanwezig zijn, zodat we schoolbreed om 8.45 uur met lezen kunnen
beginnen. In de hele school (groep 1 t/m 8) staat het eerste half uur van de schooldag in het teken
van lezen. We vertrouwen op uw medewerking!
Team CBS Het Lichtschip
Van de Medezeggenschapsraad…
Beste mede-ouders,
Voor de meesten zijn wij reeds bekend als de
ouderafgevaardigden in de medezeggenschapsraad van
het Lichtschip. Voor de nieuwe ouders hierbij even een korte introductie.
Wij, Irene Spiekerman en Ivo Bakker, zijn sinds enkele jaren betrokken bij het MR. Ivo heeft nog drie
kinderen op het Lichtschip zitten en Irene nog één.
Als MR zijn we betrokken als klankbord in de dagelijkse gang van zaken van het Lichtschip.
Wanneer u als ouder bepaalde vragen of opmerkingen over het reilen en zeilen op school heeft of
vraagtekens over zaken dan kunt u ons altijd aanspreken.
Irene heeft na dit schooljaar al haar kinderen op het voortgezet onderwijs zitten en zal dan ook na dit
schooljaar afscheid nemen van de MR. De ontstane vacature die dit geeft zullen we later concreet
aankondigen. Vooraf aan dit traject vragen we of u alvast wilt nadenken over het eventueel
toetreden van het MR.
Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd aanspreken of via onderstaande telefoonnummers
contact opnemen.
Namens het MR,
Ivo Bakker
Irene Spiekerman van Weezelenburg

06-48397241
06-43226019

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 14 oktober.
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