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Agenda 
Dinsdag 8 september   Continudag; alle leerlingen om 14.30 uur vrij 
Maandag 14 september  MR-vergadering 
Maandag 21 september Studiemiddag; alle leerlingen om 12.30 uur vrij    
Maandag 21 september Brulboei 3 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De meeste kennismakingsgesprekken zijn achter de rug. Het is erg waardevol voor ons als 
leerkrachten om u samen met u en uw kind te spreken. We hopen dat u dit gesprek ook als prettig en 
goed heeft ervaren.  
Dinsdag 1 september heb ik via Parro de jaarplanning 2020-2021 voor ouders digitaal gedeeld. Naast 
alle vakanties, schoolactiviteiten en vrije dagen staat er ook andere handige informatie op. Van harte 
aanbevolen dus!  

We kijken uit naar het thema van de kinderboekenweek ‘En toen’, niet 
alleen maken we er een boekenfeestje van, ook gaan we beeldend aan de 
slag met een cultuurproject. Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft samen 
met de drie basisscholen in Ens een mooi project samengesteld. Elke 
groep krijgt 4 weken lang les van een beeldend docent en gaat rondom 
een aantal tijdvakken aan de slag rondom het thema ‘En toen’. De 
bedoeling is om dit samen af te sluiten met een tentoonstelling, maar 

vanwege de Corona moeten we kijken in welk vat we dit gaan gieten. Woensdag 23 september 
openen we het thema op school met het opvoeren van een toneelstuk: ‘de steen en de tijd’. Groep 8 
is druk met het instuderen.  
We zien dat er weer leerlingen pokemonkaarten meenemen naar school om te ruilen. Uit ervaring 
blijkt dat er dan tijdens de pauzes veel minder (samen) gespeeld en bewogen wordt en dat het ruilen 
regelmatig tot teleurstellingen leidt. We willen u dan ook vragen om uw kinderen de 
pokemonkaarten thuis te laten houden. Op school zullen we dit bespreken, u thuis ook?  
 
Lief en Leed 
Helaas grijpt het verkoudheidsvirus om zich heen, dit past bij de tijd van het jaar. Nu met Corona is 
dit extra vervelend. De regels rondom verkoudheidsklachten zijn streng, we vragen u dringend om 
uw medewerking.  
Niet alleen missen leerlingen school, ook wij missen de leerkrachten. Zij moeten bij 
verkoudheidsklachten ook thuisblijven en zich verplicht laten testen. Helaas gaan hier soms 4 dagen 
overheen. Dat maakt dat het steeds moeilijker wordt om de groepen op te vangen gedurende de 
afwezigheid van de leerkracht.  
In eerste instantie proberen we een (duo-)collega of een invalkracht te vragen, soms schuiven we 
intern als er bijvoorbeeld voor een lagere groep wel en invaller beschikbaar is. In het meest 
ongunstige geval moeten we een groep verdelen over andere groepen of naar huis sturen. Hopelijk 
komt het niet zo ver.  
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Even voorstellen…. 
Emmy zal de eerste helft van het jaar stagelopen op maandag en dinsdag in groep 7/8. We hopen dat 
ze een fijne tijd heeft bij ons op school!  

 
'Hallo kinderen en ouders, ik ben Emmy Rengers en ik kom vanaf 7 september 
stagelopen op 't Lichtschip! Ik kom elke maandag en dinsdag en af en toe ook nog 
op een woensdag en kom bij meester Freerk in groep 7/8. De andere kinderen zullen 
me vast wel eens op het plein of in de gangen zien en je kan me altijd alles vragen.  
Ik ben 26 jaar en begin nu aan het laatste jaar van mijn opleiding, de Pabo in 
Zwolle. Ik woon in Tollebeek en kom met de auto naar Ens, dat is ongeveer een 
kwartiertje rijden.  
Waarschijnlijk heb ik in de ochtend nog een beetje een slaaphoofd, want ik ben niet 
zo'n fan van vroeg opstaan. Ik houd wel heel erg van puzzelen en autorijden en ik 

ben altijd in voor spontane ideeën. Ik heb ontzettend veel zin om jullie te leren kennen en weer aan de 
slag te gaan als juf!' 
 
Zo wordt jouw kind ook een leesmonster!  
Lezen is een vaardigheid die iedereen moet leren om te kunnen slagen in het leven. Bij alle vakken op 
school komt het lezen aan bod. Een kind leest de opdracht en weet zo wat er van hem of haar 
verwacht wordt. Oefenen is dus zeer belangrijk. Als je kind graag leest, is dat geen probleem. Maar 
wat doe je nou als je kind niet graag leest? 
In de bijlage vindt u een poster met een heleboel tips. Veel plezier en succes met de uitvoering!  
 
Pietronella van Dijk-Jongbloed,  
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’ 
 
Kind op Maandag  

Op school leren kinderen niet alleen taal en rekenen, ze ontwikkelen zich ook 
als mens. Ze vormen hun eigen visie op wat belangrijk is en waardevol. Het 
materiaal van Kind op Maandag kan daarbij helpen. Door verhalen aan te 
reiken, vragen te stellen en de verbeelding te prikkelen. 
Bijbelverhalen zijn voor kinderen soms best ingewikkeld – ze spelen in een 
andere tijd, in een andere cultuur, en over het algemeen spelen volwassenen 
de hoofdrol. Toch betekent dat niet dat Bijbelverhalen ongeschikt zijn voor 

kinderen. Want de gevoelens en de problemen, de zorgen en de vrolijkheid van de verhalen zijn van 
alle tijden en alle generaties. Ook voor kinderen kunnen Bijbelverhalen daarom heel veel te zeggen 
hebben. 
Kind op Maandag staat voor open, uitnodigend godsdienstonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal 
staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis 
laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen 
zelf te zeggen hebben. 
Het materiaal van Kind op Maandag is geschikt voor alle bouwen van de basisschool, met een 
onderverdeling van groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In elke bouw zijn per lesweek in 
principe dezelfde verhalen aan de orde. Een schoolbrede aanpak dus. Dat doen we heel bewust, 
vanuit de visie dat je als complete school ergens voor staat en iets met elkaar deelt. 

 
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. 
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Week 37 (07/09 - 11/09) – Ik zal er zijn (Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9) 
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël 
moet laten gaan. Mozes ziet allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met 
je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte. 
 
Week 38 (14/09 - 18/09) – Luister je wel? (Exodus 7 - 10 en 12: 29-42) 
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan 
komen. Maar dat blijkt niet het probleem te zijn: het probleem is dat de 
farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het land 
Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte. 

 
PBS Kidsteam 
De twee vacatures in het kidsteam zijn ingevuld. Quinn en 
Femke zijn aangeschoven, zodat het kidsteam weer uit zes 
leerlingen uit groep 6 t/m 8 bestaat. Donderdag 1 oktober 
komen ze voor het eerst bij elkaar.  
 
Continu Verbeteren en PBS (groep 5):  
De afgelopen weken hebben alle kinderen in het kader van Continu Verbeteren heel goed nagedacht 
over de vraag: “Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we dit schooljaar veel leren en een fijne groep 
vormen?” Iedere groep heeft daar op zijn eigen manier vorm aan gegeven. Belangrijk hierbij was dat 
elk kind inbreng had bij het verzamelen van ideeën en dat er aan het eind van het proces per groep 3 
groepsregels uitrolden. In groep 5 hebben we het zó gedaan:  
Eerst hebben de kinderen hun ideeën daarover op Post-its geschreven, één idee per briefje, in 
absolute stilte. Die Post-its hebben ze op het digibord geplakt, ook in stilte. Daarna hebben de 
kinderen -in stilte- in groepjes de ideeën die bij elkaar pasten bij elkaar geplakt. Vervolgens ontstond 
er een discussie en werd gezamenlijk een soort overkoepelende term bij elk groepje bedacht. 
Bijvoorbeeld: Deze briefjes gaan allemaal over aardig zijn voor elkaar, deze briefjes gaan over elkaar 
helpen, enz.   
Daar rolden 15 groepsafspraken uit, genummerd van 1 t/m 15. Toen volgde de stemming: elk kind 

schreef in stilte de 3 nummers op een papiertje die hij/zij het 
allerbelangrijkste vond als voorwaarde om te komen tot onze 
beginvraag: “Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we dit 
schooljaar veel leren en een fijne groep vormen?”  
De 3 groepsafspraken met de meeste stemmen worden onze 
groepsafspraken, die we dan ook individueel gaan 
“ondertekenen” om te laten zien dat we ons best doen ons 
aan onze groepsafspraken te houden. Zover zijn we nog niet, 
want de afgelopen week waren een paar kinderen ziek die 
nog niet gestemd hebben en omdat ieders mening belangrijk 

is wachten we daarop.  
Maar in sommige groepen hangen de groepsafspraken al op het databord. Vraag uw kind er maar 
eens naar!  
De komende tijd gaan we per groep onze groepsmissie formuleren en ook per groepsafspraak inhoud 
geven aan de vragen: Hoe doen we dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Wat zie je dan gebeuren als 
iedereen zich aan die afspraak houdt? Wat is daarvoor nodig? Daaruit vloeit dan een concreet 
groepsdoel uit, waar we dan een paar weken aan gaan werken. Verder gaan we de groepsafspraken 
koppelen aan onze waarden van PBS: Respect, betrokkenheid en plezier.  
Zo doen we SAMEN ons best om er een SUPER-SCHOOLJAAR van te maken!!  
 
Schoolfotograaf 
Op 22 september komt de schoolfotograaf. Broers/zussen die op school zitten worden naast de 
individuele foto en groepsfoto ook samen op de foto gezet. Foto´s met broers/zussen die niet op 
school zitten, worden dit jaar niet gemaakt i.v.m. Corona. Meer info? AC.cbshetlichtschip@aves.nl  
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 21 september 2020.  
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