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Laat je zien!!

Brulboei nr. 5 - 2019-2020

Agenda
Vrijdag 18 oktober
Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november
Dinsdag 29 oktober
Donderdag 31 oktober
Zaterdag 2 november
Maandag 4 november
Donderdag 7 november

Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Opruimweek (vrijdag container volgooien)
MR-vergadering
Ouderavond in het kader van Continu Verbeteren
(inloop vanaf 19.00 uur, start 19.15 uur – 21.00 uur)
Scholencross
Brulboei 6
Nationaal Schoolontbijt

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen maandag hebben we een studiedag gehad. De ochtend
stond in het teken van ‘Didactisch coachen’ en de middag stond
‘Continu Verbeteren’ centraal. Wat kunt u of uw kinderen hiervan merken? De leerkrachten blijven
vragen stellen en geven specifieke feedback op modus, inhoud, kwaliteit en strategie. Door dit te
doen zetten we ‘het hersenpan’ van de leerlingen ‘aan’. Ook hebben we het gehad over ‘feed up’,
‘feed back’ en ‘feed forward’ en dan met name om als leerkracht voorafgaande aan de les na te
denken over welke doel wil ik bereiken, welke kennis/strategieën hanteert de leerling dan, in welke
leerstand (modus) zit de leerling en welke kwaliteiten zet de leerling in. Als je dit als leerkracht vooraf
goed in je hoofd hebt, kun je hiervoor ‘taal’ klaarzetten en de leerlingen nog beter begeleiden in hun
leer- en denkproces.
Bij ‘Continu Verbeteren’ hebben we het gehad over ons databord in de groep en de afspraken die er
al op staan, hoe je een missie kunt maken met de leerlingen en hoe we een smart doel kunnen
formuleren en deze gaan meten/monitoren. Als team lopen we een parallel proces met de groep,
dus ook wij zijn aan de slag met ons databord. Meer hierover ook op de ouderavond van 31 oktober!
Afgelopen zaterdag heeft een aantal sportieve leerlingen meegedaan met de scholencross. We zijn
trots op hun prestaties! Twee november is er nog een scholencross.
Helaas konden onze leerlingen nog niet pronken met onze nieuwe schoolshirts met een herziend
logo erop. Als team zijn we samen met een grafisch vormgever bezig om een passend Lichtschip-logo
te ontwerpen waar een ieder enthousiast van wordt. We hopen dit proces voor kerst af te ronden.
De week na de herfstvakantie gaan we de school eens flink opruimen. Op vrijdag 1 november hebben
we een grofvuil container geregeld zodat we alles wat we niet nodig hebben en niet bewaard hoeft
te worden, afgevoerd wordt. Mogelijk doen we in die week nog een hulpvraag uit naar ouders, om
ons hierbij te helpen. Houd Parro dus in de gaten!
Ook is het PBS-week na de herfstvakantie, dit betekent weer een gezamenlijk opening op de
maandag en afsluiting op de vrijdag. Juf Diana en juf Annet verzorgen dit deze keer.
Op donderdagavond 31 oktober hebben we een ouderavond over Continu Verbeteren. Op school
zijn we na de zomervakantie gestart met het implementeren van de eerste stappen. Inmiddels
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ontstaan er al databorden in de groepen met daarop de groepsafspraken én soms al een missie of
groepsdoel. We starten de ouderavond met een plenair deel, nl.: ‘Wat is Continu Verbeteren nu
eigenlijk?’. Ook worden onze kernwaarden aan het Continu Verbeteren gekoppeld. Daarna gaan we
in groepen uiteen, de leerkracht(en) van uw eigen kind zal u laten ervaren wat de nominale
groepstechniek is. Deze techniek is toegepast om in de groep samen met de leerlingen drie
groepsafspraken te formuleren. De vraag die dan voor de ouders centraal staat is: Wat zijn uw
verwachtingen ten aanzien dit schooljaar? Een vervolg kan zijn, wat betekent dit dan voor de
leerkracht en wat betekent dit dan voor de ouder of de leerling zelf? Vanaf 20.30 uur zullen de eerste
groepen klaar zijn. U bent dan vrij om in gesprek te gaan met elkaar in de middenruimte , evt. vragen
te stellen of naar huis te gaan. We hopen u allemaal dan te ontmoeten. Tot dan!
Op woensdag 6 november is er opgeroepen om te gaan staken in het onderwijs. In de bijlage kunt u
meer hierover en over het standpunt wat Aves inneemt, lezen.
Lief en Leed
Hoera, er zijn twee baby’s geboren! Joah (groep 1) heeft een
zusje gekregen en Jeftha (groep 1), Jason, Liana, Preston,
Riley kregen een broertje. Alle leerlingen en natuurlijk hun
ouders van harte gefeliciteerd! We wensen jullie veel geluk
en gezondheid 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 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 42 ■ 14/10 - 18/10: Beloofd is beloofd (Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18: 1-15)
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die
belofte. Moet Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of
moet hij gewoon afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en Abram
krijgen een kind.
Periode-overzicht nr. 2 (29-10 t/m 30-11)
We vervolgen de lezingen uit het boek Genesis, waar we voor de herfstvakantie mee begonnen. God
heeft aan Abraham een groot volk en een eigen land beloofd. Die belofte wordt niet van het ene op
het andere moment vervuld, maar steeds met hele kleine stukjes. Het zijn prachtige verhalen om aan
kinderen te vertellen. Thema’s als angst, bezorgdheid, verliefdheid, hoop, jaloezie en verrassing
komen in deze verhalen naar voren.
Week 44 ■ 28/10 - 01/11: Stop! (Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38)
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt
met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom
gaan, ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van
vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit die stad.
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PBS
De tussenstand van de
munten is 250! Dus nog maar
de helft om onze
schoolbeloning te verdienen.
Na de vakantie staan de
afspraken in de vrije ruimtes
centraal. Nog even een
reminder: →

HERHALING: 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.
Schoonmaakrooster 2019-2020
In overleg met het leerkrachtenteam hebben wij besloten om dit schooljaar opnieuw drie
schoonmaakavonden in te plannen, verspreid over het jaar.
We hebben de volgende drie avonden vastgelegd:
1. Dinsdag 12 november 2019 van 19.30 - 21.30 uur
2. Maandag 9 maart 2020 van 19.30 - 21.30 uur
3. Woensdag 1 juli 2020 van 19.30 - 21.30 uur
In de bijlagen vindt u de roosters, hierbij zijn alle ouders/verzorgers eenmaal ingeroosterd. Natuurlijk
is het mogelijk onderling te ruilen als de door ons gekozen datum niet goed uitkomt. Graag dit zelf
regelen en noteren op het rooster dat op de plank ligt bij de kamer van Pietronella.
Per avond zijn er twee of drie leden van de activiteitencommissie aanwezig (de namen van hun
kinderen zijn vet gedrukt in het rooster). Zij zijn aanspreekpunt voor de betreffende avond.
We hebben geprobeerd om per ruimte 2 gezinnen in te delen dit is niet altijd gelukt. Heb je, je ruimte
klaar graag kijken of er andere mensen hulp kunnen gebruiken.
Wij danken jullie alvast voor de inzet dit schooljaar. Samen zorgen we voor een schone leeromgeving
van onze kinderen!
Namens de activiteitencommissie:
Jessie Prins & Karin Barneveld
Dringende oproep: Luizenvaders en/of moeders, opa’s of oma’s
We zijn dringend op zoek naar ouders die op school willen
helpen om na elke vakantie de haren te controleren. Meer
informatie bij José Jans (moeder van Esmé groep 6).
Ook willen we via deze weg de luizenpluizers bedanken die
vandaag extra gecontroleerd hebben. Fijn om te weten dat
er geen bijzonderheden zijn geconstateerd.
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Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 7 november doen wij mee met het Nationaal Schoolontbijt! In de Brulboei van 4
november zullen we u hier meer over vertellen.
Dwarsfluitles
Op dinsdag 29 oktober komt Leontien (dwarsfluitdocente) een
proefles geven aan groep 3 t/m 6.
Lijkt het je leuk om dwarsfluit te spelen? In zes lessen kun je de
dwarsfluit uitproberen en ervaren of dit instrument iets voor jou is!
Op 12 november start het Cultuurbedrijf met de dwarsfluitlessen op
de Horizon in Ens. In een serie van 6 lessen kunnen kinderen van
groep 3 tot 8 kennis maken met de dwarsfluit.
Wanneer zijn de lessen?
De lessen vinden plaats op de dinsdagmiddag op de Horizon. De lestijd is tussen 15.30-16.30u (exacte
tijd is afhankelijk van aantal aanmeldingen). De lesdata zijn: 12, 19, 26 november, 3, 10, 17
december. De kosten zijn € 33,00 voor 6 lessen (slechts € 5,50 per les!). De lessen worden gegeven
door dwarsfluitdocente Leontien van Nesselrooij.
Aanmelden? Meld je aan via cultuurbedrijfnop.nl of via het algemene inschrijfformulier (verkrijgbaar
bij de balie van het Cultuurbedrijf).
Meer weten? Bel of mail ons! 0527 - 760600 / info@cultuurbedrijfnop.nl
Divers programma tijdens Week van Ons Water bij het Woudagemaal
Van 16 t/m 27 oktober vindt de 'Week van Ons Water' plaats. Er worden weer tal van leerzame en
verrassende activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe
beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Wat
moet ik doen bij overstroming?
Diverse activiteiten
Bij het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal in Lemmer organiseren we diverse activiteiten in de
herfstvakantie voor onze jeugdige bezoekers. Op dinsdag 22 oktober gaan we knutselen en maken
we onze eigen regendruppels van vilt of papier. Op woensdag 23 oktober is het tijd voor het
watercollege met als thema: wat kun je zelf doen tegen wateroverlast. Bedenk zelf goede
oplossingen en laat het ons vooral weten. Op donderdag 24 oktober neemt Oane Buwalda ons mee
naar de dijk en vertelt over hoe we droge voeten houden. Uiteraard gaan we met de kinderen door
het gemaal en bekijken we een leuke film.
We sluiten de week af op vrijdagavond 25 oktober met de coole kidsnacht. Wie durft er mee af te
dalen naar de kelder van het Woudagemaal? Deze spannende tocht begint ’s avonds als het al een
beetje gaat schemeren.
Programma:
Dinsdag 22 oktober:
Woensdag 23 oktober:
10.00 – 12.00 uur: Film, rondleiding en knutselen
10.00 – 12.00 uur: Film, rondleiding en meer
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Voor kinderen van 10 t/m 16 jaar
Donderdag 24 oktober:
10.00 – 12.00 uur: Film, rondleiding en Over de Dijk
met Oane Buwalda
Voor kinderen van 8 t/m 16 jaar

Vrijdag 25 oktober: Coole kidsnacht
19.00 – 21.00 uur: Een spannende tocht in
de kelder van het Woudagemaal
kinderen van 6 t/m 12 jaar

Meer informatie op https://www.woudagemaal.nl/agenda
Lijkt het je leuk om mee te doen met één of meerdere van deze activiteiten, meld je dan aan via
info@woudagemaal.nl. T/m 16 jaar is de toegang gratis. Wacht niet te lang met aanmelden want het
aantal plaatsen is beperkt.
De volgende Brulboei verschijnt op maandag 4 november .
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