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Agenda 
Maandag 7 december     Brulboei 8  
Dinsdag 15 december     Continu-dag; alle leerlingen eten op school en zijn om 

14.30 uur vrij! 
Donderdag 17 december   Kerstviering in de klas 
Vrijdag 18 december     Groep 1 t/m 4 vrij! 

Continu-dag groep 5 t/m 8; eten op school en de 
leerlingen zijn om 14.15 uur vrij!   

Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari Kerstvakantie 
Maandag 4 januari 2021   Eerste schooldag van het nieuwe jaar! 

Brulboei 9 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We kijken terug op een gezellig Sinterklaasfeest. Sinterklaas had een filmpje gemaakt https://we.tl/b-
yP8JbFPO8l en de cadeautjes laten bezorgen. Het was dan ook wel een hele grote verassing dat hij 
rond half elf in zijn rijdende werkkamer bij het schoolplein verscheen. Hij kon het toch niet laten om 
ons even te zien en begroeten! Groep 7/8 had weer een leuke musical ingestudeerd en de leerlingen 
en leerkrachten hebben ervan genoten! De leerlingen in groep 5 t/m 8 hadden hard gewerkt aan 
surprises en gedichten. De sfeer was erg gezellig! Er zijn diverse foto’s gedeeld in Parro, zo kon u toch 
een beetje meegenieten!  
Nu gaan we op weg naar kerst. We zouden het op donderdagavond 17 december vieren, maar om de 
reisbewegingen te beperken hebben we besloten om kerst op de ochtend in de eigen groep te 
vieren. We sluiten wel gezamenlijk met alle leerlingen en leerkrachten af in de gemeenschapsruimte. 
Mogelijk gaan we nog iets met een kerstcircuit doen, maar dat hoort u t.z.t. wel van uw kind.  
Op dinsdag 15 december staat er een continu-dag gepland. Alle leerlingen eten deze dag op school 
en zijn om 14.30 uur vrij. Het team heeft een digitale studiemiddag over ‘identiteit’.  
Op vrijdag 18 december begint de kerstvakantie al voor groep 1 t/m 4, zij zijn deze dag al vrij. Groep 
5 t/m 8 heeft een continu-dag en is om 14.15 uur vrij!  
Na de kerst starten we met een zevende groep. We hebben nl. formatie opgespaard, zodat we na 
kerst de grote kleutergroep kunnen splitsen. De ene kleutergroep wordt bemenst door juf Danielle, 
in de andere groep gaat juf Marieke lesgeven. Zij komt weer terug na haar bevallingsverlof. Op dit 
moment hebben we een vacature van drie dagen, we hopen deze z.s.m. in te vullen.  
We hebben een aantal reacties gekregen op ons besluit om anders om te gaan met het afval. We 
zullen over een paar weken de werkwijze gaan evalueren en bij deze evaluatie zullen we ook uw 
bevindingen meenemen.  
Morgen (dinsdag 8 december) zullen we op de ochtend een ontruimingsoefening houden. Mocht u 
een brandalarm horen en groepen leerlingen buiten zien staan, niet schrikken dus. Het is een 
oefening!  
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Lief en Leed 
Het gaat steeds wat beter met juf Diana inmiddels is ze alweer een paar uurtjes in de week aanwezig 
op school. We zijn erg blij dat juf Sierou haar nog de hele week kan vervangen.  
Helaas gaat juf Elina ons verlaten. Zij is na de zomer gestart om een gedeelte van het verlof van juf 
Marieke op zich te nemen. Ondanks dat ze het erg naar haar zin had bij ons op school, heeft ze een 
ander mooi aanbod gekregen in haar woonplaats. We gunnen het haar van harte en zullen voor de 
kerstvakantie van haar afscheid nemen.  
 
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. 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 50 (07/12 - 11/12) Hoog bezoek (Lucas 1: 26-80) 
Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabriël vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij zal Jezus heten 
en de zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit bijzondere bericht gaat Maria op bezoek bij haar tante 
Elisabet. Elisabet vindt het heel bijzonder dat de moeder van de Heer bij haar op bezoek komt. 
 
Week 51 (14/12 - 18/12) Kom mee naar Betlehem (Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20) 
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een 
engel vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Als Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt 
Jezus geboren. Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak. 

 
Tussenstand PBS: 344 munten 
We sparen voor de schoolbeloning; Vossenjacht!  
 

Eind inzameling Milieustraat Sportweg 24 
In overleg met de gemeente Noordoostpolder stopt het inzamelen van afvalstoffen bij de 
hoofdingang van ons schoolplein. De vergoeding voor het ingezameld materiaal weegt niet op tegen 
de kosten voor ophalen en verwerken.  
Op vrijdag 18 december zal de gemeente de afvalcontainers ophalen. Mocht u dus nog wat thuis 
hebben staan, dan kunt u nog t/m donderdag 17 december gebruik maken van de afvalcontainers.  
De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een pilot rondom een mobiel inzamelpunt.  
 
Jeugd oliebollen toernooi 
Op zaterdag 19 december organiseert SJO Ens—Kraggenburg het Oliebollen 
Toernooi. Beetje voetballen, beetje oliebollen. Dit toernooi is voor alle kinderen op 
de basisschool, dus ook voor niet-leden. Meer info in de bijlage, opgave voor 16 
december 2020.  
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 4 januari 2021.  


