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Agenda 
Maandag 28 september t/m vrijdag 30 oktober Beeldende lessen ‘En toen’ 
Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober  Herfstvakantie 
Donderdag 22 oktober    Studiemiddag; alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 
Maandag 26 november    Brulboei 5 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De herfst is echt begonnen, de bladeren beginnen te verkleuren, het weer wordt wat guurder en de 
eerste winterjassen zijn al gespot.  
In alle groepen zijn we heel creatief bezig onder leiding van twee docenten van het Cultuurbedrijf. In 
Parro heeft u vast wel onze mooie creaties gezien. Aanstaande vrijdag sluiten we het thema van de 
Kinderboekenweek af, maar we knutselen nog even door aan ons project.  
We hebben voor de nieuwe schoolinrichting knopen doorgehakt en hebben een nieuw kleurenpalet 
gekozen. De hoofdkleuren zijn hout met whitewash-look, wit, mintgroen en zeegroen. De laatste 
twee kleuren zijn binnenkort terug te zien in de school. De schilders beginnen deze week al!  
Volgende week hebben we alweer herfstvakantie. Geniet ervan met elkaar!  
  
Lief en Leed 
Sophie en Luuk Houter hebben een zusje gekregen. Ze kreeg de naam Maan. We wensen de familie 
heel veel geluk samen! 
Helaas hebben we juf Jacqueline al een tijdje moeten missen op school. Haar herstel na een kleine 
ingreep duurt langer dan verwacht. We hopen dat ze zich snel weer energieker voelt en dat ze weer 
voor de groep kan staan.  
Overblijfjuf Corina ging afgelopen donderdag door haar rug. Ze had erg veel pijn. Namens het team 
hebben we haar een bloemetje gebracht. We hopen dat ze snel herstelt!  
 
Pietronella van Dijk-Jongbloed,  
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’ 
 
Even voorstellen… 
Vanaf maandag 5 oktober lopen er 4 stagiaires rond op onze school. Kyra (groep 1/2 en 3/4)  en 
Emmy (groep 7/8) hebben zich al voorgesteld.  
Vandaag zijn Lisette en Dionne aan de beurt.  
 
Mijn naam is Lisette Vincent, vanaf 5 oktober loop ik elke maandag stage bij groep 
5. Dit doe ik de opleiding onderwijsassistent op het ROC Friese Poort in 
Emmeloord. Mijn doel na deze opleiding is om verder te leren op de PABO. Naast 
school doe ik in mijn vrije tijd aan hockey en werk ik in een restaurant op Urk. Ik 
heb veel zin om dit jaar als stagiaire bij groep 5 te zijn en kijk uit naar de leuke en 
leerzame tijd op Het Lichtschip. 
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Ik ben Dionne en ik ben 15 jaar oud en ik ben voortaan elke maandag te vinden in 
groep 6 van Het Lichtschip. Ik doe de opleiding onderwijsassistent en zit in mijn 
eerste jaar. Mijn hobby´s zijn voetballen, koken en bakken. Ik voetbal zelf 3 keer in 
de week en dat vind ik erg leuk om te doen. Ik heb heel veel zin om stage te 
komen lopen.  
 

 
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 41 (05/10 - 09/10) – Dat kun je niet maken (Exodus 24: 12-18, 31: 18, 32: 1-6 en 32: 15-20) 
Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten een gouden 
kalf dat ze aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf maken. Als Mozes terugkomt, gooit hij 
de stenen tafelen kapot: zó kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en figuurlijk in scherven? En is 
het nog weer goed te maken? 
 
Periode-overzicht nr. 2 (12-10 t/m 27-11)  
Het volk Israël is door de Eeuwige bevrijd uit Egypte. Ze maken een lange reis 
door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Het is een reis met vallen 
en opstaan, de weg kwijt raken en toch weer verder kunnen. Steeds 
opnieuw neemt de Eeuwige zijn volk bij de hand. 
 
Week 43 (19/10 - 23/10) – Niet zonder jou (Exodus 33 en 34: 1-10 en Numeri 10: 11-36) 
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar 
onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt. 
Het komt zover dat God zegt: ‘Ik ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk bidden God om 
toch mee te gaan, en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn. 
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Tussenstand schoolbeloning; Vossenjacht (500 munten) 
Inmiddels staat de teller op 133 munten. Nog even doorsparen dus!  
 
PBS in groep 6 
Tijdens een gesprek in groep 6 hebben we met elkaar nagedacht 
over onze klas. Hoe doen we het? Wat gaat al heel goed? Wat kan 
nog beter? 
In de aankomende periode gaan we met groep 6 aan de slag met 

ons nieuwe groepsdoel. “Als mijn oplossing niet werkt, vraag ik de 

juf of meester om hulp.”  

Voor sommige kinderen ligt hierin de uitdaging om eerst zelf een 

oplossing te bedenken en dat te proberen, terwijl voor de ander de 

uitdaging is om eerder om hulp te vragen. Een doel waar we 

allemaal mee aan de slag kunnen dus!  

Als wij 150 muntjes hebben gespaard, spelen we bij gym ’10 tellen in de rimboe’.  

Leren in de praktijk, een samenwerking tussen de 3 scholen van Ens. 
Bij de scholen van Aves kan ieder kind leren op zijn of haar eigen niveau en in eigen tempo. De wens 
lag er al een tijd om een aanbod te ontwikkelen voor kinderen die beter leren met hun handen dan 
uit boeken.  
We zijn trots te kunnen melden dat we de krachten van de drie scholen gebundeld hebben en vanaf 
de herfstvakantie kunnen starten met praktijklessen één dagdeel per week. Er is bewust gekozen 
voor integratie van de drie scholen zodat de kinderen in het dorp, mogelijk toekomstige klasgenoten, 
elkaar kunnen ontmoeten. Bovendien kunnen we kennis, ruimte en materialen delen. 
De praktijklessen zijn bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe waardevol het is, wanneer je goed 
met je handen kunt werken.  
De kinderen van deze groep gaan één dagdeel per week aan de slag. Ze gaan op bedrijvenbezoek bij 
verschillende bedrijven in Ens en kunnen zo de praktijk ervaren. In de weken daarna gaan ze rondom 
de opgedane kennis aan de slag met praktijkopdrachten. De opdrachten zijn gekoppeld aan de taal- 
en rekendoelen. Joost Potters en Ilona Sluyter zullen deze groep begeleiden. De naam van deze 
unieke samenwerkingsklas wordt binnenkort onthuld! 
De kinderen worden aangemeld door de leerkracht en IB-er van de school in overleg met ouders. We 
zullen u dit jaar op de hoogte houden van de vorderingen in deze klas. Het is nu een pilot waarvan 
we hopen dat het uiteindelijk een structurele plek in ons onderwijs kan krijgen.  
Mocht u er meer over willen weten? U kunt met vragen terecht bij de eigen directeur.  
 
 
 
 
 
 
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 26 oktober 2020.  


