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Agenda 
Maandag 28 september    Beeldende lessen ‘En toen’ 
t/m vrijdag 30 oktober  
Maandag 2 t/m 6 november    Wandelexpositie ‘En toen’ 
Maandag 2 november   Info n.a.v. afgelopen toetsperiode mee naar huis 

(groep 4 t/m 8) 
Maandag 9 november   Brulboei 6  
Dinsdag 10 en donderdag 12 november   Facultatieve oudergesprekken  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Als ik nu uit mijn raam kijk, zie ik dat de bomen verkleuren en dat er een waterig zonnetje schijnt 
tussen de regenwolken door. Het is echt herfst!  
Deze week ronden we ons cultuurproject af. Helaas zorgt Corona ervoor dat het allemaal anders 
verloopt dan in eerste instantie gepland. We hopen door volgende week een wandelexpositie te 
organiseren dat u als ouder toch kunt zien waarmee de basisschoolleerlingen de afgelopen weken 
druk mee zijn geweest. Verderop in de Brulboei meer hierover.  
Afgelopen week hebben de leerlingen een fotokaart meekregen. Met de code kunt u inloggen en de 
foto’s bekijken die gemaakt zijn door de schoolfotograaf. Wij zagen vele mooie plaatjes voorbij 
komen! Komt u er niet uit, dan kunt u contact leggen met Judith van de AC en mailen naar 
ac.cbshetlichtschip@aves.nl 
Vanaf maandag is het nieuwe Aves Coronaprotocol ingegaan. Onze hoofdprioriteit is en blijft – 
onderwijs geven. Voor de andere volwassenen dan leerkrachten in de school blijft dat ze alleen op 
afspraak in de school mogen komen. Triage en handdesinfectie bij de ingang blijft, ook vragen we nu 
een mondkapje te dragen in alle verkeersruimtes. Oudergesprekken gaan digitaal via Teams. 
Externen in de school proberen we zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie hierover vindt u in 
de bijlage. Bij vragen, weet u mij te vinden (p.vandijk@aves.nl).  
 
Lief en Leed 
Afgelopen weken hebben we juf Jacqueline moeten missen op school. Haar herstel na een kleine 
ingreep verliep langer dan verwacht. Deze week zal ze weer 50% voor de groep staan, de 
verwachting is dat ze dit weer gaat opbouwen naar 100%.  
Ook zijn er regelmatig leerkrachten afwezig, omdat zij vanwege de afspraken rondom Corona zich bij 
klachten moeten laten testen. Deze week missen we juf Daniëlle en afgelopen week was juf Janneke 
W. thuis. Door extra inzet van eigen personeel en de leerkrachten in de invalpool van Aves kunnen de 
lessen goed doorgang vinden.   
In de maand november zijn er weer een aantal leerlingen jarig. Bij deze 
feliciteren we ze alvast! 
Jarig zijn: Febe, Bauke (groep 1), Jesse, Björn, Marijn, Jona & Yoëlle (groep 1).    
 
Pietronella van Dijk-Jongbloed, Directeur CBS ‘Het Lichtschip’ 

Cbs ‘Het Lichtschip’ 
Sportweg 24 
8307 AN Ens 

0527-271512 
Website: www.hetlichtschip.nl 

E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl  
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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. 2 (12-10 t/m 27-11) ‘Wijs me de weg’  
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 44 (26/10 - 30/10) – Wat geloof jij? (Numeri 13: 1-33 en 14: 1-9) 
Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug 
met verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. 
De meeste verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb 
en Jozua geloven dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven? 
 
Week 45 (02/11 - 06/11) – Wat een ezel! (Numeri 22, 23 en 24: 1-25) 
Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg 
hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt 
zijn ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.  
 
‘Ik val op!’ 
In deze periode willen we u ook attenderen op het goed zichtbaar zijn in het 
verkeer. Op 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan; dat betekent kortere 
dagen en slechter weer. Het is dan nóg belangrijker dat de leerlingen goed te 
zien zijn onderweg. In week 43 of 44 verschijnen er twee duurzame 
krijttekeningen ‘Ik val op’ bij de ingangen van ons schoolplein. Controleert u 
de fietsverlichting van uw zoon of dochter?  
Hopelijk maken we weer veel veilige fietskilometers komende periode!  

Een gezonde jeugd, een gezonde toekomst!  
De gemeente Noordoostpolder is sinds vorig jaar een JOGG gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op 
Gezond Gewicht. De aanpak focust zich op het gezonder maken van de omgeving van het kind. Op 
wat thuis de norm is als het gaat om eten, drinken en gezonde leefstijl; of ze genoeg bewegen; wat 
ze meekrijgen naar school en of de buurt- en sportomgeving een gezonde leefstijl stimuleert. Deze 
aanpak is van en voor iedereen: de buurt, scholen, verenigingen, bedrijven, kinderen én hun ouders 
kunnen bijdragen aan een gezonde jeugd en een gezonde toekomst. Doordat we een JOGG-
gemeente zijn geworden, is hierin meer mogelijk dan anders. Dus wil je hiermee aan de slag, dan 
kijken we graag samen naar de mogelijkheden! Heb je vragen of zorgen over je kind en wil je deze 
bespreken, dan kun je contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van de school: Melanie 
Dalemans, m.dalemans@ggdflevoland.nl 
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Tussenstand schoolbeloning; Vossenjacht (500 munten) 
Inmiddels staat de teller op 153 munten. Nog even doorsparen dus!  
 
Cultuurproject: En toen? 

Vier weken lang maakten de leerlingen van CBS Het Lichtschip, 
OBS De Regenboog en KBS De Horizon in Ens een reis door de tijd.  
Met verhalen over het leven in de oertijd, over de Germanen, 
ridders en robots namen zij een duik in de geschiedenis. 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder verzorgde in deze periode het 
beeldend atelier in de klas, waar de thema’s verdiept werden door 
het maken van kunstwerken. Dit project werd gezamenlijk 
georganiseerd in het kader van de Kinderboekenweek.   

 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 kregen maar liefst vier weken lang een beeldende les van een 
vakdocent in de klas. De fraaie resultaten van dit proces zijn te bewonderen in de vorm van een 
wandel-expositie rond de drie scholen. Daarna is een selectie van het werk als reizende expositie te 
zien in Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 
 
Tijdvak Prehistorie – KBS De Horizon en vitrine bloemenzaak ‘Ingrid’ 
Tijdvak Germanen – OBS De Regenboog 
Tijdvak Ridders en jonkvrouwen – CBS Het Lichtschip  (raamkant gemeenschapsruimte) 
Tijdvak Industrie - Wat nu? – CBS Het Lichtschip (raamkant speellokaal) 
 
Op alle vier locaties is werk van alle drie scholen te zien!  
 
Wandel-expositie rond de scholen in Ens  2 t/m 6 november 2020 
 
Expositie in Cultuurbedrijf Noordoostpolder  10 t/m 26 november 2020 
 
Van de overblijfmoeders…. 
We draaien alweer een aantal weken dit schooljaar. De groepen zijn gezellig en we draaien op dit 
moment met 4 groepen op de maandag, dinsdag en donderdag, de vrijdag kan nog met 1 groep. 
Gezien de grootte van de groep op vrijdag vragen wij u om uw kind aan het begin van de week op te 
geven (behalve bij een evt. calamiteit) zodat we daar de bezetting op af kunnen stemmen. Voor de 
andere dagen willen we ook een opgave vooraf, dit kan tot op de dag van overblijf liefst voor 9 uur. 
Daarnaast is het ook fijn als uw kind afwezig is bij de overblijf door ziekte, tandartsbezoek of gewoon 
thuis eten dit ook doorgegeven wordt aan de overblijfcoördinator. 

 
Overblijfmoeder Tanja stopt tijdelijk i.v.m. haar zwangerschap. 
We hebben een vervanger gevonden voor haar, Lidie Koster. 
Welkom Lidie bij de overblijfgroep, een fijne gezellige tijd met 
de kleuters op maandag. 
Tanja, succes met de laatste loodjes en geniet vooral van deze 
tijd met de voorbereiding op de komst van jullie kindje. 
 

Wij willen u als ouders ook vragen om bij af en toe overblijf een strippenkaart te kopen. Deze is 
voordeliger, voor ons makkelijker en uw kind heeft niet de verantwoording voor het geld (het raakt 
wel eens zoek). 
Heeft u vragen? Ik ben te bereiken onder het telefoonnummer 0527-253088.  
 
Met vriendelijke groet, ook namens de overblijfouders, Annet Dierkes.  
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 9 november 2020.  


