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Agenda 
Maandag 17 mei    Brulboei 13 
Dinsdag 18 mei     Laatste dag invullen ouderraadpleging continurooster 
Maandag 24 mei    Tweede Pinksterdag; alle leerlingen vrij 
Maandag 31 mei    Brulboei 14 
Maandag 7 juni     MR-vergadering  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na twee weken meivakantie zijn we vandaag weer gestart. We hopen dat jullie een beetje zijn 
uitgerust en hebben genoten van de vrije dagen.  
In de meivakantie zijn de vloeren in de gemeenschappelijke ruimtes en gangen vervangen. Ook 
hebben we nieuwe schoonloopmatten gekregen. Bij deze Brulboei zit een kleine foto-impressie.   
Voor de meivakantie heeft u informatie ontvangen over het continurooster (Zie Parro-bericht 29 april 
2021). Voor de MR is het zeer belangrijk dat er straks een representatieve ouderpeiling ligt. We 
willen u dan ook nadrukkelijk vragen gebruik te maken van deze mogelijkheid om uw stem te laten 
horen. Als veel ouders/verzorgers de moeite nemen om de ouderraadpleging in te vullen kan de MR 
een goed gefundeerde beslissing nemen. Draagvlak bij de ouders is erg belangrijk.  
Er zijn al 59 gezinnen die hun mening hebben gegeven met betrekking tot de andere schooltijden. 
Heel fijn! In totaal mogen er 85 gezinnen stemmen, dus als u nog niet heeft gestemd kan dat nog t/m 
dinsdag 17 mei 19.00 uur. Per gezin 1 stem! Stemmen kan via deze link: 
https://forms.office.com/r/AeyqibBKCt  
Komende week hopen we knopen door te hakken over de groepen en de leerkrachten voor komend 
schooljaar. We hopen u hierover midden juni te informeren.  
Daarnaast zijn we ook druk met de onderbouwing van het geld van het Nationaal Programma 
Onderwijs dat het ministerie beschikbaar heeft gesteld om leerlingen die achterstanden hebben 
opgelopen door de schoolsluitingen i.v.m. Corona extra te ondersteunen.  
Ik ontving ook een berichtje van Mariska Baars, directeur van KBS De Horizon. Zij ervaart op school 
de laatste tijd veel overlast van kinderen/jongeren die na schooltijd en in de avonden/weekenden 
afval laten rondslingeren op het schoolplein. Mocht uw zoon/dochter ook wel eens op het 
schoolplein van De Horizon spelen, wilt u hem/haar dan vragen evt. verpakkingen van eten en 
drinken in de daarvoor bestemde prullenbak te doen? Alvast bedankt!   
Zoals al eerder vermeld kan het schoolreisje dit schooljaar helaas niet doorgaan i.v.m. de richtlijnen 
rondom Corona. We zullen daarom het zomerfeest dat gepland is op onze laatste schooldag extra 
groots vieren!   
 
Lief en Leed 
Vandaag is Jayden gestart in groep 6. Hij is verhuisd van Harderwijk naar Ens en we hopen dat hij het 
snel naar z’n zin heeft bij ons op school! Welkom Jayden! 
 
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. 6 ‘Kan jij dit ook?’ 
Het volk Israël leefde lange tijd in ballingschap in Babylonië. Alles was daar anders dan ze gewend 
waren. Was dat het ‘nieuwe normaal’, of zou alles weer worden zoals vroeger? Als koning Cyrus in 
Perzië aan de macht komt, verandert alles: ze mogen terug naar Jeruzalem om de tempel te 
herbouwen. Maar toch zijn niet alle problemen dan voorbij. 
En rond Hemelvaart en Pinksteren horen de kinderen de verhalen die bij deze feestdagen horen. 
 
Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou?  Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10  
Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet 
precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar 
het is onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring 
waarin ze alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen. 
 
Periode-overzicht nr. 7 ‘Handen uit de mouwen’ 
Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is zijn verhaal nog lang niet 
afgelopen! In de verhalen van deze periode horen we dat zijn volgelingen verder 
gaan met het werk dat Jezus begonnen is. Veel mensen vinden het geweldig, 
maar net als Jezus zelf krijgen zijn volgelingen ook met weerstand te maken. 
 
Week 21 (25/05 - 28/05) – Niet te houden  Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26  
Jezus is naar de hemel gegaan. Maar toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! Na Pinksteren gaan 
de leerlingen van Jezus door met wat Jezus begonnen is. De leiders van het land vinden het niet 
goed, maar ze zijn niet te houden. 

 
Positive Behavior Support (PBS) 
In de vorige Brulboei vertelde ik u over de Hartenpost, een mooie actie die gedeeld werd via de 
bibliotheek Noordoospolder-Urk. Onze Hartenpost is goed ontvangen en inmiddels al uitgedeeld aan 
eenzame of kwetsbare ouderen in de Noordoostpolder. Een mooi initiatief dat uitstekend past bij 
onze kernwaarde ‘betrokkenheid’.  
Onze andere kernwaarden zijn respect en plezier. Daar moest ik aan denken toen ik onderstaand 
artikel tegenkwam. Het gaat over het belang van vrij spelen. Bij vrij spelen gaat het kind z’n eigen 
gang en gebruikt zijn/haar eigen verbeelding. Het is niet zo dat er dan geen algemene afspraken 
gelden en dat alles mag. Respectvol omgaan met de ander en het materiaal is zo’n basisafspraak die 
dan ook geldt. Door te spelen kan een kind bepaalde emoties kwijt en indrukken van de dag 
verwerken op z’n eigen manier. Spelen draagt op een positieve manier bij aan de cognitieve, fysieke, 
sociale en het emotionele ontwikkeling van kinderen. In het artikel worden ook 6 tips genoemd 
waarmee je je kind kunt stimuleren tot vrij spelen.  
1. Beperk beeldschermgebruik 
2. Laat verveling toe 
3. Zorg voor speelgoed met een 'open einde' 
4. Laat je kind buiten spelen 
5. Wees realistisch 

6. Geef het goede voorbeeld| 
Doe er je voordeel mee! Voor het uitgebreide artikel verwijs ik naar de bijlage.  
Bron: Het belang van vrij spelen voor kinderen (heutinkvoorthuis.nl) 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/het-belang-van-vrij-spelen-voor-kinderen/news/365/
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Oranjefestival – voetbaltoernooi 
Op 29 mei wordt het Oranjefestival georganiseerd. Het is een voetbaltoernooi voor alle kinderen van 
de basisschool. Dus ook kinderen die nog geen lid zijn van SJO Ens Kraggenburg (samenwerkende 
voetbalvereniging voor de jeugd). Zeker in deze tijd, waarin kinderen met een basisschoolleeftijd 
gelukkig veelal wel mogen sporten, lijkt het ons goed een sportieve maar ook gezellige 
voetbalochtend te organiseren 
Doe je ook mee? Meer info op de flyer in de bijlage is toegevoegd.  

 
Namens SJO Ens Kraggenburg, 
Roos Kasper 
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 31 mei 2021.  


