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Agenda 
Maandag 23 november    MR-vergadering en Brulboei 7 
Dinsdag 1 december     Schoen zetten in groep 1 t/m 4  
Vrijdag 4 december     Sinterklaasviering! 

Continu-dag groep 5 t/m 8 om 14.15 uur vrij!  
Maandag 7 december     Brulboei 8  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De maand december komt eraan. De meeste leerlingen hebben hun schoen al gezet en ook op school 
zien we steeds meer Sinterklazen en Pieten verschijnen in de vorm van mooie knutselwerkjes. 
Komende week zal de school versierd worden in Sinterklaassfeer. Dit keer doen we dat zelf, omdat 
vanwege Corona er zo weinig mogelijk ouders en andere betrokkenen in de school mogen komen. 
Het zal er mogelijk wat minder creatief uitzien dan we gewend zijn. Verderop in de Brulboei meer 
over de Sinterklaasviering 2020.  
Afgelopen vrijdag kregen we het bericht dat bij een ouder van een leerling Corona is vastgesteld. 
Gelukkig zijn de klachten mild. Het gezin volgt de thuisquarantaineregels van de GGD zorgvuldig op. 
We hopen dat de ouder snel opknapt en het bij deze ene besmetting blijft. Er zijn n.a.v. deze 
besmetting verder geen extra maatregelingen nodig in de school.  
Ons schoolplein is ook na schooltijd vrij toegankelijk om lekker op te spelen. Binnen Ens hebben we 
met de drie scholen gezamenlijk een drietal gedragsverwachtingen geformuleerd voor het spelen na 
schooltijd op de schoolpleinen. Zo hopen we dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en er fijn 
gespeeld kan worden. Deze gedragsverwachtingen zijn als volgt: 
*Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf. 
*Ik houd het schoolplein netjes. 
*Ik houd de spullen op het schoolplein heel.  
We vragen u als ouder dan ook om deze gedragsverwachtingen te bespreken met uw kind. Wij zullen 
ze ook met het Kidscentre bespreken, aangezien zij ook regelmatig van het schoolplein gebruik 
maken. Het afsteken van licht siervuurwerk door kinderen hoort volgens ons niet thuis op ons 
schoolplein. We vragen u dan ook om uw kind dit op een andere plek te laten doen en ruimen ze het 
afval wat ze achterlaten ook op? Dat zou fijn zijn!  
De kerstcommissie is ook al gestart met de voorbereidingen. Dit schooljaar vieren we Kerst klein, dat 
wil zeggen ‘zonder ouders’. Er was een avondviering gepland met de leerlingen op school, maar 
mogelijk wordt dit aangepast i.v.m. de coronarichtlijnen. We houden u op de hoogte.  
 
Lief en Leed 

 
In december is niet alleen Sinterklaas jarig maar ook een aantal leerlingen van Het 
Lichtschip. Alvast van harte gefeliciteerd: Kiana, Femke, Liana, Elin (groep 1), 
Aimee, Fleur, Quinn, Maria, Fenna, Veerle & Jeffrey.  
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Helaas is juf Diana thuis met oogklachten. Gelukkig voelt ze zich steeds wat beter en de medicijnen 
zorgen ervoor dat de oogontsteking overgaat. Het is nog onduidelijk wanneer ze voldoende hersteld 
zal zijn om haar werk in groep 3 weer op te pakken. We wensen haar in elk geval veel beterschap 
toe!  
 
Pietronella van Dijk-Jongbloed,  
Directeur Cbs ‘Het Lichtschip’ 
 
Kind op Maandag  

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 48 (23/11 – 27/11) – Vriend en vijand (Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26) 
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man 
vertelt dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de 
Israëlieten de ark met de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren 
in. Rachab, die de Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt gespaard. 

 
Periode-overzicht nr. 3 ‘Waar wacht je nu op?’(30-11 t/m 08-01-2021)  
Je kunt wachten op een nieuwe tijd, maar waar wacht je dan precies op? In de 
verhalen van deze week ontdekken we stukje bij beetje hoe het wonder van kerst 
eruit ziet. We horen over Jesaja, die vertelde dat er licht zou komen in een 
donkere wereld. We horen over de engel die op bezoek gaat bij Zacharias en bij 
Maria. En we horen over de geboorte van Jezus, de koning in de kribbe. 

 
Week 49 (30/11 - 04/12) Dat belooft wat (Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10 en Lucas 1: 5-25) 
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer licht zal worden: er wordt een 
kind geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’ genoemd zal worden. Uit de familie van 
David zal iemand voortkomen die vrede zal brengen. Dat belooft wat! In de tempel brengt de priester 
Zacharias een offer. Een engel vertelt hem dat hij een zoon zal krijgen die de mensen zal 
terugbrengen bij de Eeuwige. 
 
Tussenstand PBS: 340 munten 
We sparen voor de schoolbeloning; Vossenjacht!  
 
PBS op school – door groep 7/8 
Wij op school hebben PBS dat staat voor: Positive Behavior 

Support. 

Een voorbeeld van de regels is bijvoorbeeld: ‘ruzie praten we uit’. 

Overal bij ons op school hangen borden met de regels zodat we ze goed kunnen zien. We hebben 

ook grondstickers door de school hangen. We hebben ook een Kidsteam uit groep 6, 7 & 8. 

We hebben een schoolbeloning, als we 500 muntjes halen mogen we met de hele school wat leuks 

doen. Zo hebben we ook een klassenbeloning. Daarvoor moet je meestal 50/100 muntjes opsparen 
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met je klas. De muntjes verdien je als je iets goeds doet. Bijvoorbeeld als afval opruimt of als je tegen 

iemand anders zegt dat hij stil moet zijn in de gang.  

Ook hebben we een PBS-lied dat we meestal zingen bij een bijzonderheid of voor of na de vakantie. 

Wij vinden dat PBS goed is omdat de school veel fijner wordt voor iedereen. Door PBS is de school 

ook veiliger voor iedereen. Er wordt nu ook eigenlijk niet gepest. Wij vinden dat PBS moet blijven op 

deze school. Wij vinden dat het deze school beter maakt.  

Stan, Yvana en Esmé (groep 7/8) 

Afvalscheiding  
Op school scheiden we al langere tijd ons afval. We hebben een 
papier-, plastic-, GFT- en een restafvalcontainer. Het scheiden 
van met name het GFT-afval zorgt voor veel overlast. Bijna het 
gehele jaar hebben we last van fruitvliegjes. We vinden het wel 
onze maatschappelijke plicht om hierin een goed voorbeeld te 
geven, vandaar dat we een alternatief hebben. Hiermee 
scheiden we toch afval, alleen vragen we uw medewerking! 
We hebben namelijk besloten om het scheiden van GFT- én plasticafval anders aan te pakken. Met 
ingang van woensdag 25 november (morgen) geven we de fruitschillen of klokhuizen mee naar huis. 
Het is dus verstandig om uw kind een bakje of zakje mee te geven waarin het GFT-afval bewaard kan 
worden, zonder dat de tas een stinkende GFT-tas wordt. Daarnaast willen we stimuleren om uw zoon 
of dochter een fles/beker drinken mee te geven i.p.v. een pakje. Hiermee zetten we grote stappen in 
het verkleinen we de afvalberg. Ook is het financieel aantrekkelijker, pakjes drinken kosten relatief 
meer dan het bijvullen van een beker/fles uit een groot pak. Er zijn ook genoeg leerlingen die water 
mee hebben, ook een fris en gezond alternatief! Mocht u toch voor een pakje kiezen, dan krijgt uw 
kind het lege pakje mee naar huis.  
We hopen dat u ons wilt helpen om het afval te scheiden en door alternatieve keuzes te maken de 
afvalberg te verkleinen.  
 
Sinterklaas 2020 
Het is weer zover! Sinterklaas en zijn pieten zijn weer aangekomen in Nederland. De kinderen zijn er 
al druk mee. 
Ook op school willen we dit feest niet ongemerkt voorbij laten gaan. Doordat er geen externen de 
school mogen betreden zullen we de versiering van de gangen en lokalen zelf verzorgen. Vandaag is 
de school weer in feestelijke stemming gebracht met behulp van groep 8 en de stagiaires. Bedankt! 
Dinsdag 1 december gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 4 de schoen zetten. De kinderen 
maken op school een schoentje zodat deze gevuld kan worden. De groepen 5 t/m 8 zetten geen 
schoen, maar zij worden niet vergeten! 

Vrijdag 4 december vieren we het sinterklaasfeest op 
school. Alle groepen vieren dit in de klas met een eigen 
programma. Om 9:00 uur starten we gezamenlijk in de 
gemeenschapsruimte om naar een Sinterklaas toneelstuk te 
kijken. Dit wordt verzorgd door groep 8. U hoeft deze 
ochtend voor uw kind géén fruit en drinken mee te geven 
voor de kleine pauze. De school zal zorgen voor wat drinken 
en wat lekkers. 

Groep 5 t/m 8 heeft deze dag een continurooster, zij eten een broodje op school. Graag een 
lunchtrommel en drinken mee voor tussen de middag. 
De kinderen uit groep 1 t/m 4 krijgen cadeaus van Sinterklaas voor in de klas. Groep 5 t/m 8 heeft 
lootjes getrokken. 
Tot slot: de kinderen mogen feestelijk verkleed naar school komen! 
We maken er een gezellige dag van! 

Team het Lichtschip 
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Kleurplaten actie Ens + StEP  
Er zijn rondom 5 december een tweetal leuke kleurwedstrijden georganiseerd.  
Allereerst door de Sinterklaascommisie Ens. Bij de Spar ligt een kleurplaat klaar. Als je deze inkleurt 
en uiterlijk 30 november inlevert dan ontvang je een klein presentje van Sinterklaas. Daarna zullen 
Sinterklaas en zijn Pieten de meest bijzondere kleurplaten uitkiezen en deze kinderen ontvangen dan 
nog een extra prijsje. Op de Facebookpagina en de website van het Dorpsbelang staat meer 
informatie.  
StEP, Stichting Evenementen & Promotie heeft ook een Sinterklaaskleurwedstrijd georganiseerd. De 
ingekleurde tekening kan digitaal worden ingeleverd door een foto te mailen naar info@stepnop.nl 
Deze kleurplaat vindt u in de bijlage.  
Veel kleurplezier!  

En meester Rick ontving het volgende bericht van een anonieme afzender…… Spannend!  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Brulboei verschijnt maandag 7 december 2020.  
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