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Agenda 
Week 9 + 10      Cito toetsen  
Maandag 22 maart    Brulboei 11      
Vrijdagmiddag 26 maart   Groep 5 t/m 8 vrij om 12.00 uur i.v.m. studiemiddag  
Woensdag 28 april    Alle leerlingen vrij i.v.m. verplaatste studiedag!  
Woensdagavond 14 april   Voorlichting voor ouders over ‘andere schooltijden’ 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Als ik ’s morgens wakker word, hoor ik de vogeltjes vrolijk tjilpen. De lente is in aantocht! De lente 
brengt naast de uitlopende knoppen van struiken en bomen en mooie lentebloeiers ook de 
gesprekken rondom het samenstellen van de groepen voor volgend schooljaar. Altijd weer een flinke 
puzzel!  
De open dag die Aves-breed gepland was op woensdag 17 maart gaat niet door. We hebben binnen 
Ens afgesproken om tot 1 april geen fysieke rondleidingen te geven i.v.m. Corona. Mocht u iemand 
weten die op zoek is naar een basisschool dan vragen we u onze website te tippen 
(www.hetlichtschip.nl) en de geïnteresseerde een mailtje te laten sturen naar 
cbshetlichtschip@aves.nl Dan plannen we graag een kennismakingsafspraak in na 1 april. Mochten er 
broertjes/zusjes vier jaar worden in het schooljaar van 2021-2022 dan zou het fijn zijn als u hem/haar 
alvast inschrijft. Zo weten we wat we kunnen verwachten qua aanwas van kleuters.   
Binnen Ens en ons eigen team zijn we in gesprek geweest over het aanpassen van de reguliere 
schooltijden. Met de reguliere schooltijden bedoelen we het rooster van 8.45-15.15 uur 
(maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag (groep 5-8) met een pauze van 1 uur tussen de middag en de 
woensdag van 8.45 tot 12.30 uur. De onderbouw gaat op vrijdag van 8.45-12.00 uur naar school. Met 
elkaar hebben we besloten dat we samen met KBS de Horizon en OBS de Regenboog gaan 
onderzoeken welk aangepast (continu)rooster het beste past bij de leerlingen en het onderwijs van 
deze tijd. Ook hebben we het gehad over het gelijktrekken van de onderwijsuren van de onder- en de 
bovenbouw. Op maandag 15 maart hebben we een vervolgvergadering gepland via Teams. Op 
woensdagavond 14 april staat er een voorlichtingsavond gepland via Teams voor ouders. In een 
volgende Brulboei zal ik u daar meer over vertellen, maar bent u nu al nieuwsgierig, noteert u dan 
alvast deze datum in uw agenda! 
 
Lief en Leed 
Juf Diana en juf Danielle zijn steeds meer te vinden in de school. Dat is erg fijn! 
Juf Yvonne heeft de taken van juf Karen overgenomen in groep 8.  
In groep 3 werken nu juf Diana en juf Tineke samen.  
Meester Assie is op vrijdag te vinden in groep 6 i.v.m. de richtlijnen rondom 
cohortering/quarantaine. Zo heffen we zo de combinatiegroep 5/6 op vrijdag op.   
De Aves invalpool is nagenoeg leeg door het lerarentekort en de richtlijnen rondom testen bij 
klachten en quarantaine. Dit betekent concreet dat bij uitval van de leerkracht het steeds lastiger is 
om een groep op te vangen. In de toekomst zal het dus mogelijk voorkomen dat we een groep naar 

Cbs ‘Het Lichtschip’ 
Sportweg 24 
8307 AN Ens 

0527-271512 
Website: www.hetlichtschip.nl 

E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl  
 

Brulboei nr. 10 - 2020-2021 

Laat je zien!! 

http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:cbshetlichtschip@aves.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:cbshetlichtschip@aves.nl


 

2 

 

huis moeten sturen. Door onze eigen mensen extra in te zetten proberen we dat natuurlijk te 
voorkomen. Door de richtlijnen rondom cohortering kunnen we ook geen leerlingen in een andere 
groep opvangen. Normaliter doen we dat wel.  
 
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. 5 ‘Het wordt licht’ 
‘Het wordt licht’ is het thema van deze periode. We horen hoe Jezus licht brengt 
aan mensen met verdriet. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor Jezus 
zelf, als hij gearresteerd wordt en uiteindelijk veroordeeld tot de dood. Dan 
wordt het donker in het land, maar niet voor altijd. God maakt het weer licht. 
 
Week 10 (08/03 - 12/03); Wie is Jezus? (Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27)  
Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze 
week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf 
broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die 
man toch, die zulke dingen kan doen? 
 
Week 11 (15/03 - 19/03); Help mij toch! (Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42) 
Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er 
een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had. 
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk 
bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft. 

 

Gezinsboekje 40 dagen tijd 
Vanuit de uitgever van Kind op Maandag is er een mooi gezinsboekje 
verschenen rondom de 40 dagen tijd. Met dit gezinsboekje kunt u thuis 
aandacht besteden aan de Veertigdagentijd. Het thema van dit jaar is 
'Levensweg'. Voor elke dag is er een verhaal, activiteit, gebed of gedicht. Zo 
gaat u samen op weg naar Pasen. Het past mooi bij de thema’s en 
bijbelverhalen op school en het leek ons een waardevol cadeautje van 
school voor u thuis.  
Alle oudsten hebben dinsdag 16 februari dit boekje meegekregen naar huis. 
Is er bij het transport naar huis iets misgegaan? We hebben nog een aantal 
exemplaren beschikbaar, ik hoor het dan graag!   

 
Positive Behaviour Support (PBS) 
Op maandag 1 maart was het nationale complimentendag. Binnen het team heb ik daar specifiek 
aandacht aan geschonken. Complimenten en zelfvertrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Bij PBS leggen we de nadruk op de dingen die goed gaan. Deze worden letterlijk beloond! 
Onder het mom van ‘alles wat je aandacht geeft, groeit!’ zijn we van mening dat je met deze filosofie 
meer bereikt. Complimenten geven is een vorm van feedback. Door onder andere de scholing 
rondom didactisch coachen leren we elkaar steeds specifiekere feedback te geven.  
Via onze schoolleverancier kwam ik de volgende informatie tegen, die ik graag met u wil delen.  
Zelfvertrouwen is belangrijk voor kinderen. Een goed gevoel van eigenwaarde helpt je kind om 
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nieuwe dingen te proberen, om te gaan met kritiek, tegenslag het hoofd te bieden en 
vriendschappen te sluiten. Een kind met voldoende zelfvertrouwen zit gewoon lekkerder in zijn vel. 

Gelukkig is zelfvertrouwen geen in beton gegoten waarde. Als ouder 
kun je een heleboel doen om je kind te helpen meer zelfvertrouwen 
te krijgen. Een complimentje krijgen is voor een ander een boost 
voor zijn/haar zelfvertrouwen. Het artikel is gericht op ouders en 
geeft aan wat zij kunnen doen om hun kind meer zelfvertrouwen te 
laten krijgen. Het artikel vinden jullie in de bijlage. Ook geven ze een 
zevental tips. Doe er uw voordeel mee! 

 
Tips; Wat kun je doen als ouder om het zelfvertrouwen van je kind te laten groeien?  
1. Stimuleer je kind om zijn of haar talent te ontwikkelen. 
2. Help je kind om fouten te beschouwen als een mogelijkheid om iets leren. 
3. Kijk niet alleen naar het resultaat, maar ook naar de inspanning 
4. Geef je kind verantwoordelijkheid 
5. Help je kind om dingen zelf te doen 
6. Zorg dat je realistische verwachtingen hebt van je kind 
7. Wees een goed rolmodel 
 
De groene leerling/de groene denktank 
Via Landschapsbeheer Flevoland zijn we bezig om ons plein veel “groener” te maken. Hiervoor 
hebben we uw hulp nodig! Bij deze willen we vragen of u als ouder mee wilt doen met onze ‘groene 
denktank’ via Teams.  
Bij het vergroenen van het schoolplein valt te denken aan:  
Educatief: buitenlokaal, insectenhotel met 
vlinder/bloemenstrook, blote voeten pad, rommelhoekje 
voor bodemdiertjes, bes dragende struiken voor vogels en 
fruitbomen/struiken.  
Spelen: boomstammen balanceren, klimboom, stapstenen, 
paaltjes (haasje over), wilgentunnel/wilgenhut, plek om 
hutten te bouwen en een speelbosje  
Ik zie de reacties graag binnenstromen via de mail. Freerk Postmus f.postmus@aves.nl 

 
Halve finalist voorleeswedstrijd 
Begin maart werd Nienke Mannes verrast met het nieuws dat ze één van de winnaressen was van de 
kwartfinale van de voorleeswedstrijd in de Noordoostpolder. Nu mag zij de Noordoostpolder 
vertegenwoordigen in de halve finale van de voorleeswedstrijd in april. Nienke, van harte 
gefeliciteerd en zet ‘m op in april!!! 
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CO2-meters  
Naar aanleiding van de steekproef om de luchtkwaliteit in de school te meten, worden er in alle 
lokalen CO2-meters opgehangen.  
De CO2-meters zijn bedoeld als hulpmiddel bij het ventileren in de lokalen. D.m.v. een stoplicht 
signalering kan de leerkracht in het lokaal actiever ventileren. 
Een oranje of rode signalering is niet direct gevaarlijk! (bron RIVM), maar het is een signaal om meer 
te gaan ventileren (conform richtlijnen RIVM). Alleen als, ondanks het goed ventileren, de meter een 
groot deel van de dag in het rood blijft dan moet dit aan bestuur en ondergetekende gemeld worden. 
Er zal dan gekeken worden naar oorzaak en oplossing. 
We hopen dat het gebruik van de CO2-meter bijdraagt aan een stuk bewustwording van een gezond 
binnen-school-klimaat en het belang hierbij van het goed ventileren.   
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 22 maart 2021.  


