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Agenda 
Dinsdag 22 september   Schoolfotograaf; individuele foto’s en groepsfoto’s 
Woensdag 23 september  Schoolfotograaf: broertjes/zusjesfoto’s 
Woensdag 23 september  Opening kinderboekenweek 
Maandag 28 september t/m  
vrijdag 30 oktober   Beeldende lessen ‘En toen’ 
Maandag 5 oktober  Brulboei 4 
 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is bijna (officieel) herfst.  
Woensdag trappen we af met de opening van de Kinderboekenweek, lekker een weekje eerder, 
zodat we lang het thema ‘En toen’ centraal kunnen stellen. Woensdag starten we met een musical 
door groep 7/8. Alle leerkrachten nemen hun lievelingsboek van vroeger mee. Dit mogen de 
kinderen ook doen, misschien heeft u een boek dat uw kind vroeger graag las of misschien is er een 
boek dat u als ouder graag las. Neem het boek mee naar school dan kunnen we het bekijken en 
misschien ook lezen.  
Er komt centraal in de school een museumtafel waarop voorwerpen van vroeger worden uitgestald. 
Heeft u nog een koffiemolen of een oude telefoon die we in het museum mogen plaatsen? Geef het 
dan mee naar school! 
Het beeldende project wat we samen met de drie scholen én Cultuurbedrijf Noordoostpolder 
organiseren gaat ook over het thema ‘En toen’. Een onderwerp uit de vier tijdperken komt aan de 
orde bij het toneelstukje ‘De Steen en de tijd’. De onderwerpen zijn: Prehistorie, Germanen, ridders 
& jonkvrouwen en industrie. Rondom dit onderwerp gaan de leerlingen met verschillende 
opdrachten aan de slag. Er zijn al leuke ideeën voor een tentoonstelling/presentatie….  
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.  
De laatste tijd komen veel leerlingen op de step naar school, sportief hoor! Vanwege de grote 
aantallen worden deze buiten bij de ingang tegen de muur geparkeerd. Onder schooltijd wordt er in 
verband met de veiligheid niet mee op het plein gespeeld.  
Afgelopen vrijdag is er een persconferentie geweest over de laatste ontwikkeling mbt Corona. Het 
crisisteam van Aves zal ons informeren over het herziene beleid. Er zullen aanpassingen komen het 
wegstuurbeleid van leerlingen met verkoudheidsklachten. Hierover zal ik u zo spoedig mogelijk 
informeren.  
We zijn ook weer gestart met het sparen voor een PBS-schoolbeloning. Deze keer is dat een 
vossenjacht! De tussenstand is 69 munten. Bij 500 munten hebben we onze schoolbeloning verdiend. 
We maken er een samen een fijne schooldag van door ons aan de gedragsverwachtingen te houden.  
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Lief en Leed 
Op 20 september is Biël vier jaar geworden. In de herfstvakantie verhuist 
hij samen met zijn vader en moeder naar Ens en vanaf 19 oktober is hij elke 
dag te vinden in groep 1. We wensen je alvast veel plezier!  
 
De volgende leerlingen zijn in oktober jarig: Alexander, Ferdinand, Lotte, Jade, Rayen, Lynn, Jaylinn, 
Jeftha, Bram, Finn, Esmee, Ziva, Romée en Renzo. Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
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. 

Week 39 (21/09 - 25/09) – Hoe kunnen we verder? 
Exodus 14, 16 en 17: 1-7 
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen 
ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken… 
Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt. 

Week 40 (28/09 - 02/10) – Zo gaan we het doen 
Exodus 18, 19 en 20 
Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader 
Jetro hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk tien 
geboden, als tien leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder brengen. 

Schoolfotograaf 
Op 22 en 23 september komt de schoolfotograaf. Dinsdag worden alle individuele foto’s en 
groepsfoto’s gemaakt en woensdag de broertjes/zusjesfoto’s. Meer info stond in het Parrobericht 
van vrijdag 18 september.  
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PBS in groep 1/2 
We zijn dit schooljaar weer fris en enthousiast van start gegaan. Ons thema over kleine beestjes sluit 
mooi aan bij PBS.  
We proberen hier duidelijk op te letten en elkaar hier ook op aan te spreken:  
1. We horen erbij (Plezier).  
2. We proberen lieve (heersbeestjes) klasgenootjes te zijn voor elkaar (Respect).  
3. We ontpoppen tot mooie vlinders in groep 1 en 2 (Betrokkenheid).  

De basis wordt gelegd in groep 1 en 2 zodat de groepen 3 t/m 8 hierop kunnen voortborduren. Ook 
kunnen we ons continue verbeteren hier mooi toepassen. Dit doen we door middel van een 
databord en het centraal stellen van een weekopdracht: Waar werken we aan deze week?  
Het hele proces doen we samen met elkaar! Hierbij leren we de kinderen het begrip eigenaarschap 
en leren we dit te ontwikkelen.  
Vriendelijke groeten, Juf Daniëlle, juf Elina, juf Kyra en juf Marisca  

Vanuit de MR 
Via Teams heeft de MR haar eerste vergadering gehad.  
De MR is als volgt samengesteld: Ivo Bakker (voorzitter) en Gert van Benthem vanuit de ouders, 
Jacqueline Kelemen en Freerk Postmus (notulist) vanuit het team en Pietronella van Dijk 
(adviserend). 
Punten van de laatste bijeenkomst waren de begroting. Inmiddels is er al begroot voor nieuwe 
meubels en de vervanging van de vloerbedekking. Door de vreemde situatie de afgelopen maanden, 
duurt het allemaal wat langer dan gepland.  
Een ander onderwerp wat op de agenda stond was de Sinterklaasviering. Hoe kunnen we dit passend 
bij de huidige tijd en onze kernwaarden vieren op school en/of Ensbreed? Binnen het team zal hier 
een gesprek over plaatsvinden. Ook zal Aves contact leggen met de gemeente en o.a. dorpsbelang. 
Daarnaast blijven we kijken naar ontwikkelingen bij andere scholen in de regio en in het land en wat 
we daar van kunnen leren. 
Verder hebben we het tijdpad voor het onderzoek naar het continurooster besproken. De 
informatiebijeenkomst voor de teams van de scholen in Ens zal in december plaatsvinden, ook is daar 
een afvaardiging van de MR bij aanwezig.  Hoe het één en ander vorm zal krijgen wordt uiteraard 
met u als ouder gecommuniceerd. 
Een ander punt van aandacht was Corona. Hoe gaan we als school hiermee om en hoe staat Aves 
hierin. Het omgaan met Corona op scholen is een dynamisch proces, waar nodig worden steeds 
aanpassingen gedaan.  
Wilt u meedenken of een mening ergens over geven, dan kunt u altijd één van de MR-leden 
aanschieten of een mail sturen naar: mr.cbshetlichtschip@aves.nl 
 
Stichting Aves is op zoek naar een nieuw ouderlid voor de Ondersteuningsplanraad! 
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het 
samenwerkingsverband dat 5 keer per jaar vergadert. De belangrijkste taak van de 
ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband (instemmingsrecht), maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen 
die zij belangrijk vindt met de directeur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen 
initiatief adviezen geven.  
Elke stichting heeft een vertegenwoordiging in de ondersteuningsplanraad, bestaande uit 1 
personeelslid en 1 ouder. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er 
gemotiveerde ouders en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad zitten. 
Meer informatie over deze vacature kunt u vinden in de bijlage.  

mailto:mr.cbshetlichtschip@aves.nl
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Verkeersafspraak - Eénrichtingsverkeer Sportweg 

Graag herstellen we bij deze de principe-afspraak 
aangaande de verkeerstroom ’s morgens en  
’s middags bij OBS de Regenboog en CBS het 
Lichtschip. 
Het halen en brengen met auto’s en fietsen zorgt 
soms voor gevaarlijke situaties. Samen met de 
directeur van De Regenboog Francien Soeter, 
‘verversen’ wij dan ook de principe-afspraak. We 
maken van de Sportweg een denkbeeldige 

eenrichtingsweg. We rijden aan via de Anthony Coolijnstraat en rijden af via de E.P Seidelstraat. Op 
deze manier zal de situatie zonder twijfel een stuk veiliger worden. Bedankt alvast voor de 
medewerking. 

 
ONZE LEERLINGEN GAAN (DIGITAAL) OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! 

 
 
Vanaf woensdag 23 september a.s. 
gaan de kinderen van de groepen 8 
van de Horizon, de Regenboog en 
onze school op pad voor de 
Kinderpostzegelactie. Ze zetten zich 
in voor kinderen die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken: voor 
kinderen door kinderen!  
 
 

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen zich in om ruim 90.000 kinderen in 
Nederland te helpen aan een veilig thuis. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te 
maken hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch? Al sinds 1924 zet Stichting 
Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. Toen bood Kinderpostzegels wees geworden 
kinderen als gevolg van de Spaanse Griep een helpende hand.  
De verkoopbox 
Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders dan anders. De kinderen kunnen op 
gepaste afstand langs de deuren door gebruik te maken van de zogenaamde verkoopbox. De QR-
code die hierop bestickerd wordt, is dezelfde die je op de poster ziet op school. Zie je de poster 
hangen? Scan de code met je mobiel en doe een bestelling.  
 
We wensen onze leerlingen heel veel plezier en succes!  
 
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 5 oktober 2020.  

https://www.kinderpostzegels.nl/Uploaded_files/Zelf/zo-komen-we-langs-infographic.4201fc.pdf
http://www.kinderpostzegels.nl./

