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Agenda 
 
Woensdag 11 t/m zondag 15 november  Lampionnentocht in Ens! 
Dinsdag 10 en donderdag 12 november  Facultatieve oudergesprekken via Teams  
Woensdag 18 november    Studiemiddag team; alle leerlingen vrij om 11.30 uur!  
Maandag 23 november    MR-vergadering en Brulboei 7  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De maand November is gestart.  
De maatregelen rondom Corona zijn aangescherpt. Helaas is het Cultuurbedrijf nu ook dicht. Onze 
expositie ’En toen’ kan dus niet verhuizen naar Emmeloord. Daarom hebben we besloten de 
wandelexpositie nog twee weken te verlengen. Als u dus nog niet de kans heeft gehad om onze 
mooie creaties te bekijken, dan heeft u daar dus nog even de tijd voor. Veel kijkplezier!  
  
Sinterklaas 2020 
In het team, AC en de MR hebben we het gehad over de figuur van Zwarte Piet. Voor ons allemaal 
staat gezelligheid, plezier en respect centraal tijdens de Sinterklaasviering.  
Daarom hebben we ervoor gekozen om de Sinterklaasviering van 2020 als overgangsjaar te zien. 
Naast de Zwarte Piet zal er dit jaar ook een hedendaagse Piet ingezet worden zoals een Veegpiet. In 
2021 nemen we definitief afscheid van Zwarte Piet. Wij volgen hiermee tevens het 
Sinterklaasjournaal; een landelijk en herkenbaar verhaal dat aansluit bij de veranderingen in de 
maatschappij én recht doet aan de kern van de traditie waarin Piet pakjes door de schoorsteen 
bezorgt. 
In de bijlage kunt u een uitgebreide brief hierover vinden.  
 
Sint Maarten vieren in Coronatijd 
De veiligheidsregio Flevoland ontraadt met klem de viering van Sint Maarten. 
 
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/200608/veiligheidsregio-ontraadt-met-klem-viering-
halloween-en-sint-maarten  
 
We hebben ons samen gebogen over wat er wél 
mogelijk is in deze tijd. 
In de lockdown van dit voorjaar hebben we met 
succes een berenjacht in het dorp gehouden. 
Bewoners plaatsten een knuffelbeer achter het 
raam en de kinderen gingen op jacht. Deze 
berenjacht heeft ons inspiratie gegeven om de 
lichtjestocht toch veilig vorm te geven. 
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De regels van die lampionnenjacht zijn simpel: plaats de komende week een (verlichte) lampion of 
pompoen achter je eigen raam. De kinderen kunnen hun eigengemaakte lampion ophangen. Zoek 
tijdens een wandeling in jouw buurt naar andere lampionnen. 
 
De peuters die Kidscentre of de peuterspeelzaal bezoeken én de basisschoolleerlingen krijgen een 
scorekaart waarmee ze van woensdag 11 november tot en met zondag 15 november de lampionnen 
in het dorp kunnen tellen.  
Mocht uw kind een andere school bezoeken dan kan de scorekaart bij één van de basisscholen 
opgevraagd worden. 
Naderhand mogen ze de scorekaart inleveren op één van de scholen, peuterspeelzaal of Kidscentre 
en krijgen ze een heerlijke traktatie, beschikbaar gesteld door Dorpsbelang. 
Op deze manier hopen we toch een beetje het Sint Maarten gevoel te krijgen!  
 
Dorpsbelang Ens i.s.m. 
Kinderdagverblijf Kidscentre Peuterspeelzaal de Hummel Obs de Regenboog 
Cbs het Lichtschip  Kbs de Horizon 
 
Lief en Leed 
Vandaag is Hiyab gestart in groep 1, we wensen je veel plezier!  
 
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. 2 ‘Wijs me de weg’(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 46 (09/11 - 13/11) – Ik blijf bij je (Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12) 
Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de 
ontmoeting met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is. 
Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven door de Heer. 
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Week 47 (16/11 - 20/11) – Zo vergeet je het niet (Jozua 1, 2: 1-24 , 3 en 4) 
Jozua is de nieuwe leider van Israël. Hij leidt het volk door de Jordaan, de grens met het beloofde 
land. Er worden twaalf stenen neergezet als blijvende herinnering aan wat er gebeurd is. 

Tussenstand PBS: 311 munten 
We sparen voor de schoolbeloning; Vossenjacht!  
 
Van de overblijfcoördinator…. 

In de vorige Brulboei heeft de overblijf u gevraagd om aan- en afmelden 
vooraf aan de overblijfdag door te geven. Per abuis heb ik het vaste 
telefoonnummer doorgeven. Annet Dierkes is goed bereikbaar via haar 
mobiele nummer; 06-40 91 69 73. Dit nummer mag u dus voor vragen met 
betrekking tot het overblijven gebruiken.  

 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 23 november 2020.  


