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Agenda 
Maandag 15 februari     MR-vergadering 
Maandag 15 februari     Brulboei 9  
Vrijdag 19 februari     Rapport + trotsdeel mee naar huis!  
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari   Voorjaarsvakantie 
Week 9 + 10      Cito toetsen  
Maandag 8 maart     Brulboei 10  
  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na vijf weken thuiswerken stonden we te popelen op maandag 8 februari de schooldeuren weer te 
openen. Helaas gooide het weer roet in het eten. Ook hebben we vandaag onze schooldeuren 
gesloten vanwege de code rood. Ik snap heel goed als moeder, wat dit betekent voor u als ouder. 
Zeker wanneer je zelf wel gewoon op je werkplek (buiten huis) wordt verwacht. Weet dan ook dat 
we een zorgvuldig proces lopen en niet ‘zomaar’ zo’n lastige beslissing nemen. Hopelijk herkent u de 
leerkrachten van onze school ook als toegewijd en vol passie voor ons mooie vak. Lesgeven is het 
liefste wat we doen! De school sluiten is dan ook wel één van de laatste dingen die we willen doen!  
Graag wil ik u informeren hoe zo’n beslissing genomen wordt. 
Binnen Aves werken we met regio’s. Deze regio wordt aangestuurd door een regiovoorzitter, een 
directeur van één van de scholen uit de regio. Deze voorzitters hebben weer korte lijntjes met het 
College van Bestuur (CvB) van Aves. Naast overleg met het CvB en de regio, wordt er ook binnen het 
team overlegd. Doordat we het proces zorgvuldig willen doen, vraagt dit tijd. Het streven is om de 
avond voorafgaand aan de schooldag ouders en andere betrokkende te informeren bij een calamiteit 
zodat ouders tijd hebben om hierop te anticiperen. Hierbij gebruik ik Parro én de email om te 
voorkomen dat ouders/verzorgers dit belangrijke bericht missen.    
Dat het moment van sluiten na de lange thuiswerkperiode zeer ongelukkig valt, ben ik helemaal met 
u eens. Het blijkt dat sinds januari 2018 geen rode rood meer is gegeven door het KNMI.  
De cohortering vanwege de coronamaatregels maakt dat we ook minder flexibel groepen op kunnen 
opvangen en opdelen. Het is dan ook extra lastig voor u als ouder als er ook geen noodopvang op 
school kan worden gerealiseerd. We zijn een relatief kleine school en het overgrote deel van de 
leerkrachten woont buiten Ens.  
Dat u boos of teleurgesteld bent na een bericht over schoolsluiting snap ik heel goed en dat u mij 
hierop aanspreekt via de mail is ook prima. Weet in elk geval dat dit een zorgvuldig genomen en 
moeilijk besluit is, waarin de verschillende belangen zijn afgewogen.   
Aanstaande vrijdag gaat er een aangepast rapport mee naar huis. Verderop in de Brulboei kunt u 
lezen wat de inhoud hierin is. De Citotoetsen worden in de twee weken na de voorjaarsvakantie 
afgenomen. Deze gegevens zullen we gebruiken om te kijken waar de leerlingen staan. Het is een 
meetmoment, net als de methodegebonden toetsen en onze observaties. Eind maart zullen we dan 
digitale oudergesprekken inplannen om u als ouder bij te praten over de ontwikkeling van uw kind.  
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Afgelopen januari hebben we met de drie teams van de basisscholen in Teams een digitale 
informatiebijeenkomst gehad over het continurooster. Het was een waardevolle en interessante 
bijeenkomst, waar ook de Medezeggenschapsraden van de drie scholen vertegenwoordigd waren. 
Op dit moment zijn we binnen de drie scholen aan het inventariseren hoe we tegenover het invoeren 
van andere schooltijden staan. Wordt vervolgd dus!  
 
Lief en Leed 
In afgelopen thuiswerkperiode is juf Danielle en haar gezin positief getest op Corona. Ze zijn er 
behoorlijk ziek van. Gelukkig is het ergste achter de rug en knapt juf Danielle weer op. De groep is de 
afgelopen twee weken waargenomen door juf Jeanette en juf Sierou. We hopen juf Danielle deze 
week een paar uurtjes op school te zien.  
Juf Diana voelt zich ook alweer stukken beter. Zij is 2 á 3 keer per week een aantal uren op school 
aanwezig om voor groep 3 te staan en ondersteunende werkzaamheden te doen. Juf Yvonne werkt 
sinds de kerst op donderdag en vrijdagmorgen. Juf Mieke heeft in januari het stuk thuisonderwijs 
voor groep 3 opgepakt. Nu draagt zij het stokje over aan juf Tineke, die voorlopig op maandag, 
dinsdag en woensdag groep 3 lesgeeft.  
Groep 7 en 8 krijgen vanwege het grote aantal én de leeftijd van meester Freerk apart onderwijs. 
Voor groep 8 is de teamkamer als leslokaal ingericht. Op maandag en dinsdag is meester Alain er 
voor groep 7 en op donderdag en vrijdag is juf Karen er voor groep 8. De woensdag krijgen ze om en 
om fysiek onderwijs. Meester Freerk heeft dus beide groepen twee dagen.    
Op 15 december is het zusje van Jayden (groep 5) en dochter van Tanja (overblijfmoeder) en Gerwin 
Rave geboren. Ze heet Kayleigh en is inmiddels al weer twee maanden oud. Nog van harte 
gefeliciteerd!  
Ook heeft Noud (groep 1) een zusje gekregen. Ze is in de kerstvakantie geboren en heet Lauren. Van 
harte gefeliciteerd en veel geluk samen!  
 
Jarigen februari!  
Inmiddels zijn we alweer halverwege februari. De volgende 
leerlingen zijn jarig in februari! Emma, Silvan (groep 1), Nienke 
(groep 1), Sanne, Esmee (groep 1) en Thijs (groep 1) zijn al jarig 
geweest. Jarico, Esmé , Elin, Steven, Troy, Arwin en Daan zijn 
nog jarig. Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
Jarigen Maart! 
De volgende leerlingen blazen weer een extra kaarsje uit in maart: Noah, Killian, Mieke, Nathan, 
Jaïro, Vinz, Luuk, Maaike, Ruben en Fédric!  
 
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. 4 ‘Een wereld van verschil’ 
We lezen verhalen over Jezus, die bijzondere dingen doet. Hij verjaagt de ellende, 

maakt zieke mensen beter en laat zien hoe Gods koninkrijk zal zijn. Het maakt een 

wereld van verschil! 
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Week 07 (15/02 - 19/02) Geef alles (Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10) 
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden. 
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man 
is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand 
luistert. Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, 
uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het! 
 

 
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 leekons een waardevol cadeautje van school 
voor u thuis. Daarom krijgen alle oudsten dinsdag 16 februari allemaal een 
gezinsboekje mee naar huis. Veel plezier ermee!  
 
 

 
Positive Behavior Support (PBS) 
We sparen nog steeds voor de schoolbeloning; Vossenjacht! 
Afgelopen week zijn we weer met munten verdienen en sparen 
begonnen. Alles wat je aandacht geeft, groeit! Daarom benoemen 
en belonen we goed gedrag. Hierdoor sparen we met elkaar muntjes 
bij elkaar. We voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor een fijn 
schoolklimaat, zowel in de klas (klassenbeloning) als in de school 
(schoolbeloning).  
De meeste groepen hebben weer een klassendoel en de daarbij behorende klassenbeloning 
vastgesteld. Zo spaart groep 3 op dit moment voor een boswandeling en groep 4 voor een swingende 
beloning nl. ‘just dance’. Zet ‘m op, allemaal!  
 
Rapport februari 2021 
Aanstaande vrijdag krijgen alle leerlingen een rapport + trotsdeel mee naar huis. Hierin zijn de 
toetsgegevens en observaties van de periode augustus t/m december 2020 meegenomen. Daarnaast 
is er een terugblik op het eerste half jaar van het schooljaar 2020-2021 met de hoogte- en 
dieptepunten. Ook krijgt het thuiswerkrapport een plekje en zijn er vijf ‘trotsbladen’ van elke leerling 
toegevoegd.  
We hebben een speciaal filmpje gemaakt over de verandering van het rapport naar het portfolio. Dit 
filmpje (https://youtu.be/5G0YHS2BIoQ) hebben we schoolbreed gedeeld (+tekst) in een 
Parrobericht van 2 februari. Wilt u dus meer weten, bekijkt u dan het informatiefilmpje over het 
portfolio.   
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 8 maart 2021.  

https://youtu.be/5G0YHS2BIoQ

