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Agenda 
 
Maandag 24 augustus   Brulboei 1 + informatieformulier leerlingen mee  
Vrijdag 28 augustus  Laatste dag inleveren informatieformulier 
Dinsdag 1 september  
t/m maandag 7 september  Startgesprekken kind-leerkracht-ouders (inschrijven via Parro) 
Maandag 7 september  Brulboei 2 
Dinsdag 8 september   Continudag; alle leerlingen zijn om 14.30 uur vrij  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste schoolweek zit erop. We zijn goed gestart in alle groepen. De meeste leerlingen zijn al 
aardig gewend aan het nieuwe lokaal, de nieuwe juf of meester en de nieuwe vakken.  
In september hebben we de zogenoemde startgesprekken, hiervoor wordt u samen met uw 
zoon/dochter op school uitgenodigd. Natuurlijk houden we rekening met 1,5 afstand. We vragen u 
als volwassenen om de desinfectiezuil te gebruiken, de leerling kan zijn/haar handen wassen in de 
toiletten. Tijdens deze gesprekken hopen we de leerling beter te leren kennen en natuurlijk kunt u 
ook kennismaken met de leerkracht(en)). Het informatieformulier wat vandaag meegegeven is naar 
huis dient als input. Er wordt ook per bouw een formulier uitgedeeld, dit vult u samen met uw 
zoon/dochter in. Meer informatie staat in de brief die ook is meegegeven vandaag. Via Parro kunt u 
een afspraak inplannen voor het startgesprek. Het gesprek duurt 15 minuten.  
Er is bij een aantal ouders wat problemen met het activeren van de Parro-account. Als u er ook niet 
uitkomt dat kunt u hiervoor contact opnemen met support@parro.com of op werkdagen tussen 8.30 
en 12.30 uur bellen met: 0570-572290. Het is van essentieel belang dat u toegang heeft tot de 
groepen en de algemene account (oudsten) omdat we veelvuldig gebruik maken van deze 
communicatie-app.  
 
Lief en Leed 
We vieren de verjaardagen van onze leerlingen weer op school. Naast een in de supermarkt verpakte 
traktatie (iets om te eten) is het natuurlijk ook mogelijk een klein cadeautje uit te delen, zoals een 
gum of potlood. Ook kan er fruit zoals, appel (deze wassen we even), banaan of een mandarijn 
worden uitgedeeld.  
In september zijn de volgende leerlingen jarig: Nova, Luuk, Fedde, Amer, Stacey (groep 1), Melissa, 
Vive, Joah, Anne-Lieke, Femke, Manoah, Evi, Daniel, Doke, Ivar en Jayden.  
Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
Afgelopen vrijdag zijn juf Marieke en Gijsbrecht weer ouders geworden. 
Derrick Jan is geboren, broertje van William. Alles gaat goed met juf Marieke 
en Derrick. Van harte gefeliciteerd! We hopen hem snel te mogen 
bewonderen!  
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Even voorstellen…. 
Kyra zal dit schooljaar bij ons op school stagelopen. Het eerste half jaar is ze er op maandag en 
dinsdag, het tweede half jaar op maandag, dinsdag en woensdag. We hopen dat ze een fijne tijd 
heeft bij ons op school! c 
 

Ik ben Kyra Hannema 17 jaar, en kom uit Kampen.  
Ik doe de opleiding onderwijs assistent niveau 4 en mag op de maandag groep 
3/4 ondersteunen en op de dinsdag groep 1/2. 
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om met vriendinnen af te spreken of een 
rondje door het bos te lopen met familie en hond. Ook vind ik lezen en films kijken 
erg leuk.  
Tot ziens!  
 

 
LIST-lezen  
Vandaag zijn we weer begonnen met LIST-lezen!  
Het doel van ons leesonderwijs is om gemotiveerde en zelfstandige lezers te krijgen die lezen voor 
hun plezier. Vanaf het schooljaar 2019-2020 hebben we het leesonderwijs anders vormgegeven. We 
werken nu met LIST (Lezen IS Top; een lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak). 
Elke morgen van 8:45 uur tot 9:15 uur leest de hele school. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 
beginnen met een ‘mini’lesje, waarmee de leesmotivatie gestimuleerd wordt. Daarna wordt er 
gedeeltelijk groepsdoorbrekend : hommel gelezen (zachtjes hardop lezen) en stil gelezen. 
Groep 3 krijgt instructie aanvankelijk lezen en in groep 1/2 wordt voorgelezen.  
Er wordt afgesloten met een soort leesevaluatiemoment. De aanpak in groep 3 bestaat uit meerdere 
onderdelen: letters aanbieden, leeshandeling, spellen – ondersteund(samen) lezen – duolezen – 
zelfstandig lezen – creatief schrijven – voorlezen. 
 
Privacy-voorkeur aangeven 
Aan het begin van het jaar vragen we u weer om uw voorkeur m.b.t. privacy aan te geven. In de 
informatiebrief in de bijlage vindt u de uitgebreide informatie. 
Omdat wij inmiddels werken met de Parro app, hoeft u niets op papier in te vullen, maar kunt u uw 
voorkeuren aangeven in de app. Als u vorig schooljaar al uw voorkeur heeft aangegeven en er wijzigt 
niets, dan hoeft u niets te doen.   
 
Aan de slag? Privacy-voorkeur aangeven doet u als volgt:  

 Open de Parro-app 

 Klik op instellingen (4de tabblad onder)  

 Kies Privacy voorkeuren 

 Klik op uw kind 

 U kunt in één keer alles toestaan (of per onderdeel aangeven).  
 
Wilt u dit uiterlijk VRIJDAG 28 augustus invullen? Dan kunnen we hier in onze communicatie rekening 
mee houden.  
 
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 
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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. 1 (31-08 t/m 09-10)  
We lezen verhalen uit het boek Exodus. De Israëlieten leven in slavernij in Egypte. Zo heeft God hun 
leven niet bedoeld: Hij wil dat ze vrij zijn. Daarom gaat Mozes naar de farao en wordt het volk 
uiteindelijk bevrijd. Ze hebben een lange weg te gaan, dwars door de woestijn. Samen op weg naar 
de vrijheid. 
 
Week 36 • 31/08 - 04/09 ‘Wat is jouw plek?’(Exodus 1 en 2: 1-25) 
De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in 
het paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek? 

 

PBS 
Elke maandag na een vakantie starten we met een gezamenlijk PBS-
moment. Alle leerlingen (en leerkrachten) verzamelen dan in de 
gemeenschapsruimte en onder leiding van een leerkracht 
introduceren we de afspraken van een ruimte van de school. 
Daarnaast doen we altijd een Energizer, zingen we het PBS-lied en 
geven we de leerlingen een opdracht mee. In het Parrobericht van 
17 augustus & 21 augustus heeft u daar mee over kunnen lezen. 
Komende periode gaan we dus aan de slag met de pauzeafspraken! 
De vacature voor het Kidsteam is ook ingevuld. Quinn en Femke uit 
groep 6 versterken het kidsteam! 
Er is ook een ideeënbus geïntroduceerd. Deze staat bij de PBS-plek 
in de gemeenschapsruimte. Heeft een leerling of ouder een idee 
voor een schoolbeloning of moet een gedragsafspraak extra onder 
de aandacht worden gebracht? Doe een reactie in deze brievenbus. 

!x per 6 weken vergadert het Kidsteam onder leiding van juf Gerrie. Zo betrekken we de leerlingen 
om mee te denken over een prettig schoolklimaat!  
Naast het Kidsteam is er ook een stuurgroep actief, hierbij zijn twee ouders, een overblijfkracht en 4 
teamleden betrokken. Op dit moment komt er een plekje voor een ouderlid vrij. Wilt u ook actief 
meedenken over PBS op Het Lichtschip, stuur dan even een bericht met korte motivatie naar 
g.dentoom@aves.nl We zijn benieuwd naar uw reactie!  
 
De Activiteitencommissie (AC) een zelfstandige vereniging  
De Activiteiten Commissie organiseert elk jaar van de ouderbijdrage leuke activiteiten, zoals de 
kerstviering, Sinterklaas, Live Lichtschipshow, e.d. Ook schoolreis/kamp wordt via de Activiteiten 
Commissie geregeld. Het team bestaat uit 10 enthousiaste ouders/leerkrachten.  
Sinds begin dit jaar is de Activiteiten Commissie een zelfstandige vereniging geworden. Dit houdt in 
dat de vereniging officieel bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, eigen bankgegevens 
heeft, u als ouder automatisch lid bent zolang uw kind op school zit en er jaarlijks een 
ledenvergadering zal worden georganiseerd om uitgaven te verantwoorden. In praktijk zal u van de 
verandering weinig merken op het opnieuw invullen van een machtiging. en de ledenvergadering na.  
Bij de brieven voor de kennismakingsgesprekken zit ook de brief met de informatie + 
machtigingsformulier. Gelieve deze in te vullen en z.s.m. in te leveren op school.  
Voor vragen kunt u mailen naar: ac.cbshetlichtschip@aves.nl of contact opnemen met Karin Winter 
(secretaris/penningmeester) of Jessie Prins (voorzitter).  
 
Van de overblijfouders 
De overblijfmoeders zijn ook weer met enthousiasme gestart.  
We willen stimuleren om drinken mee te geven in een beker in plaats van een pakje, 
zodat de afvalberg op school verkleind wordt. Vanaf maandag 24 augustus wordt het 
afval in een dichte broodtrommel meegegeven naar huis. Thuis vragen we u dit te 
scheiden. Zo is er minder afval aanwezig op school en hopen we dat er een stukje 
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bewustwording wordt gecreëerd over het verkleinen van de afvalberg.  
We vertrouwen op uw medewerking.  
Wil u meer weten over het overblijven op Het Lichtschip, meer informatie vindt u op: 
https://www.hetlichtschip.nl/tso-bso/  
 
Pluizen 
Het is mooi om te kunnen melden, dat we vorige week luisvrij waren op school. Maar stoppen met 
pluizen zit er niet in, want het kan zo weer de kop op steken en dan is het fijn om er meteen iets aan 
te kunnen doen.  
We zijn dan ook erg blij met de ouders van de pluisgroep! De pluisgroep kan nog wel wat extra 
handen gebruiken. Wie wil meepluizen?  
Voor informatie hierover kunt u terecht bij José Jans of Janneke Wolfs. 
 
Continu-dag 
Op dinsdag 8 september is er een continudag. Alle leerlingen eten dan tussen de middag een broodje 
op school onder leiding van hun eigen leerkracht. De overblijfouders zijn ook zodat elke groep 30 
minuten onder begeleiding buiten te spelen en de leerkrachten ook even pauze hebben. Alle 
leerlingen zijn deze dag om 14.30 uur vrij!  
 
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 7 september 2020.  
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