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Agenda 
Maandag 22 maart    Brulboei 11 
Vrijdagmiddag 26 maart   Groep 5 t/m 8 vrij om 12.00 uur i.v.m. studiemiddag  
Maandag 29 maart t/m donderdag 1 april Oudergesprekken   
Vrijdag 2 april     Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij!  
Maandag 5 april     Tweede Paasdag; alle leerlingen vrij  
Maandag 12 april    Brulboei 12  
Woensdagavond 14 april   Voorlichting voor ouders over ‘andere schooltijden’ 
Maandag 26 april    Aves-dag; alle leerlingen vrij!  
Dinsdag 27 april    Koningsdag; alle leerlingen vrij!  
Woensdag 28 april    Alle leerlingen vrij i.v.m. verplaatste studiedag!  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 

Het is nu echt lente! Op de schoolagenda staan binnenkort de oudergesprekken 
en de Paasviering. Vanaf deze week kunt u zich via Parro inschrijven voor de 
oudergesprekken. Deze staan in de week van Pasen gepland. Naast de 
leerresultaten zal ook het trotsdeel kort aan de orde komen. Er zullen kleine 
verschillen zitten in het verloop van de gesprekken. Dit is afhankelijk van de 

leeftijd van de leerling en de aanpak van de leerkracht. Het doel is in elk geval bij elk gesprek 
hetzelfde, nl. de ouder/verzorger informeren over de ontwikkeling van de leerling.  
Verderop in deze Brulboei kunt u meer lezen over hoe we dit schooljaar het Paasfeest gaan vieren. 
Door de richtlijnen rondom Corona is het helaas niet mogelijk dit groots, groepsdoorbrekend en mét 
ouders te vieren. Toch maken we er een mooi feest van!   
Inmiddels hebben twee ouders zich gemeld met een broertje/zusje dat voor 31 juli 2022 vier jaar 
wordt, heel fijn! Heeft u thuis ook nog een grote peuter lopen die u graag wilt inschrijven op onze 
school? Vraag dan een inschrijfpakketje aan door een mailtje te sturen naar p.vandijk@aves.nl  
 
Lief en Leed 
Juf Daniёlle is weer genoeg hersteld om haar werkuren op school op te pakken, heel fijn! Ook 
verloopt het herstel van juf Diana voorspoedig.  
Afgelopen week werd juf Tineke 65 jaar. Hier hebben we als team 
natuurlijk even bij stilgestaan. Ook hadden de leerlingen in groep 3 
een leuk cadeautje gemaakt. Nog van harte gefeliciteerd!  
In april staat er weer een aantal verjaardagsfeestjes gepland! De 
volgende leerlingen mogen een extra kaarsje uitblazen: Tom, Lenna, 
Zoё, Solane en Kjeld (groep 1A)! Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
Pietronella van Dijk-Jongbloed, Directeur CBS ‘Het Lichtschip’ 
 

Cbs ‘Het Lichtschip’ 
Sportweg 24 
8307 AN Ens 

0527-271512 
Website: www.hetlichtschip.nl 

E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl  
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Laat je zien!! 
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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 12 (22/03 - 26/03) Ik doe het goed, toch? (Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23)  
Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede 
wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en 
het begin van het lijdensverhaal. 
 
Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen (Lucas 23 en 24: 1-35)  
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een 
steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. 
Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’ 
 
Positive Behavior Support (PBS) 
PBS geeft ons kaders om op een goed manier met elkaar om te gaan. Door met name het positieve te 
verwoorden en te belonen, heerst er een prettig en veilig schoolklimaat bij ons op school. Per ruimte 
hebben we schoolbreed gedragsverwachtingen geformuleerd die de leerlingen duidelijkheid bieden.  
Afgelopen week hebben we weer overleg gehad met de ouders die in de PBS-stuurgroep zitten. Dit 
zijn Marjolein Bast, Ruth Pul, Jelita Jansma en Christa Veijer (namens de overblijfmoeders). We 
hebben het o.a. gehad over het maken van een PBS-informatiefilmpje waarin we met name nieuwe 
ouders en leerlingen willen informeren wat PBS is en hoe dat er bij ons op school uitziet. Leven er bij 
u nog vragen rondom PBS? Dan hoor ik dat graag (mail dan naar: p.vandijk@aves.nl), mogelijk 
kunnen we dit meenemen bij de totstandkoming van dit informatiefilmpje.  
Ook hebben we het gehad over actief burgerschap en hoe dit te integreren in o.a. PBS. In het 
schoolplan van 2023-2017 moet dit een meer uitgediept beleidsonderdeel zijn.   
 
Paasviering 2021 

Donderdag 1 april vieren wij met de kinderen op school het 
Paasfeest. De komende weken horen de leerlingen in de 
klassen de Bijbelverhalen voorafgaand aan het Paasfeest. 
Door de geldende coronamaatregelen in de school kunnen 
wij de Paasfeest niet gezamenlijk met alle groepen van de 
school vieren. Dit gebeurt in de eigen klas. Voor deze dag 
hoeven de kinderen géén fruit en drinken mee te nemen. Dit 
regelt school. Ook de lunch wordt door school verzorgd. 
Graag willen we vragen om uw kind een zak of tas (voorzien 
van naam) met daarin een bord, beker en bestek mee te 
geven. Dit graag ook voorzien van naam. De spullen komen 
weer vies mee naar huis. We maken er iets gezelligs van deze 
dag! 
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Vind jij het leuk om gezinnen te helpen bij taalstimulering?  
Taalontwikkeling is van onschatbare waarde. Ruim 15% van de jongeren in Nederland heeft een 
taalachterstand. Deze kinderen hebben moeite met het begrijpen van hun schoolboeken. Een kind 
uit een ‘pratend’ gezin heeft na 4 jaar 30 miljoen meer woorden gehoord dan een kind uit een 
zwijgzaam gezin. Een taalstimulerend thuisklimaat heeft een significant effect op prestaties van 
kinderen, hun hele leven lang!  
Voor gezinnen met kinderen tussen de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar die een taalachterstand 
hebben of risico lopen op een taalachterstand is er VoorleesExpress.  
Wat is de VoorleesExpress?  
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite 
hebben met taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben 
twintig sessies met een gezin. Je ontmoet elkaar thuis, ziet 
elkaar online of op een openbare plek zoals in de bibliotheek. 
Samen met de ouders ga je lekker aan de slag met taal en 
(voor)lezen. Wij volgen alle adviezen van het RIVM en kijken 
kritisch per situatie wat de beste oplossing is om toch samen 
taal- en leesplezier te hebben en zoveel mogelijk gezinnen te 
bereiken.  
Word vrijwilliger! 
 Juist nu hebben we vrijwilligers extra hard nodig. Ook op afstand kunnen we kinderen en ouders 
heel goed ondersteunen. We zetten VoorleesExpress-sessies in en organiseren contactmomenten op 
afstand. In Noordoostpolder zijn al enkele vrijwilligers met heel veel plezier aan de slag. Maar hoe 
meer vrijwilligers er zijn, des te meer gezinnen kunnen we bereiken. Doe jij mee?  
Lees hier meer informatie en meld je (vrijblijvend) aan voor een kennismakingsgesprek bij FlevoMeer 
Bibliotheek Noordoostpolder. 
 
HERHAALDE OPROEP: 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 

 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 12 april 2021.  

https://www.flevomeerbibliotheek.nl/nieuws/voorleesexpress--voorleesexpres-noordoostpolder-emmeloord.html
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