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Agenda 
Maandag 12 april    Brulboei 12  
Dinsdag 13 april    Buitenlesdag 2021 
Woensdagavond 14 april   Voorlichting voor ouders over ‘andere schooltijden’ 
Dinsdag 20 t/m donderdag 22 april   Cito eindtoets groep 8  
Vrijdag 23 april      Koningsspelen in eigen groep  
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!  
Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei   Meivakantie!  
Maandag 17 mei    Brulboei 13 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We kijken terug op een mooi en gezellig Paasfeest. In alle groepen is het Paasverhaal verteld en de 
beelden van de zandtovenaar zorgden hierbij voor een meerwaarde. Aan de hand van een liturgie 
hebben we gezongen en met de eigen groep dit mooie feest gevierd. Ook de gezamenlijke maaltijd 
was erg gezellig en voegde iets toe aan het samen vieren en beleven. De foto’s heeft u kunnen 
bekijken in Parro.  
Afgelopen woensdagmiddag heeft het team een opfrisscholing gehad over het didactisch coachen. 
Onder leiding van een externe trainer zijn we digitaal weer ‘aan’ gezet. Wederom hebben we ervaren 
hoe belangrijk het stellen van goede vragen en het geven van specifieke feedback is. Hierin hebben 
we zeker nog weer dingen te leren. Met elkaar gaan we weer aan de slag!  
Morgen (dinsdag 13 april) is het buitenlesdag. Dit jaar hebben we ons hier als school voor 
aangemeld. We hebben lesmateriaal ontvangen voor elke groep. Deze dag wordt de natuur ook als 
leslokaal ingezet. Door middel van de samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland zijn we ook 
schoolbreed bezig om ons schoolplein te vergroenen. Ik ben benieuwd naar de buitenlesfoto’s, 
hopelijk werkt het weer een beetje mee!  
In het nieuws heeft u vast gehoord over het extra geld dat de minister beschikbaar heeft gesteld om 
achterstanden die opgelopen zijn vanwege Corona in te lopen. Dit wordt het Nationaal Onderwijs 
Programma genoemd. Binnen het team zijn we in gesprek hoe we dit bedrag zo goed mogelijk 
kunnen besteden, zodat we onze leerlingen beter kunnen ondersteunen. Ook de MR is hierbij 
betrokken.  
Met het team hebben we een tussenevaluatie gehad over het huidige systeem van afvalscheiding. Nu 
nemen leerlingen hun gft-afval en de drinkverpakking mee naar huis. In de meeste groepen verloopt 
dit prima. Sommige leerlingen hebben geen bakje o.i.d. mee, waardoor het klokhuis of de 
bananenschil door de tas zwerft. Dit is niet aangenaam. Op school blijven we wel papier scheiden en 
grote stukken plastic. We merken dat onze afvalberg aanmerkelijk slinkt. Ook hebben we geen last 
meer van fruitvliegjes. Daarnaast zien we dat steeds meer ouders/leerlingen kiezen voor een 
hervulbare beker of fles, wat zorgt voor een kleinere afvalberg. We houden deze afspraken voorlopig 
dus nog in stand. Bedankt voor uw medewerking!  
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In mei staat het jaarlijkse schoolreisje gepland. Deze bijdrage wordt altijd apart van de ouderbijdrage 
geïnd. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat een schoolreisje, zoals we dat gewend waren, door 
kan gaan. Dat betekent dat we met het team en in samenspraak met de Activiteitencommissie kijken 
welke mogelijkheden er wel zijn. Er wordt nu gedacht aan een groter aangekleed zomerfeest aan het 
eind van het schooljaar. We hopen dat we dan de cohorten kunnen doorbreken én er dus meer 
mogelijk is. Mocht u nog goede of leuke ideeën hebben voor een school- of groepsactiviteit die 
corona-proof georganiseerd kan worden, geef ze dan door via d email; cbshetlichtschip@aves.nl Ook 
houden we de richtlijnen in de gaten met betrekking tot het afscheid groep 8, kamp groep 7/8 en de 
afscheidsmusical.  
Na de meivakantie zullen de gangen en gemeenschappelijke ruimtes voorzien zijn van een nieuwe 
vloer. We hebben gekozen voor een gemêleerde versie van blauwtinten, die mooi bij onze nieuwe 
‘huiskleuren’ passen, mintgroen en zeeblauw. Ook worden de schoonloopmatten bij alle drie 
ingangen vervangen. Voor de meivakantie zullen deze ruimtes dus leeg moeten. Mocht u thuis nog 
‘hondjes’ hebben (van die houten planken met wieltjes eronder waar je zware meubels mee kunt 
verplaatsen), dan zou het heel fijn zijn als we deze mogen gebruiken. Zou u de naam op de 
onderzijde van ‘het hondje’ willen noteren en deze in de week van 19 april alvast mee willen geven 
naar school? Dan krijgt u ze na de meivakantie weer terug.  
 
Lief en Leed 
Vorige week heb ik u geïnformeerd over de procedure bij een coronabesmetting en de mogelijkheid 
om bezwaar aan te tekenen tegen het delen van gegevens door school voor het bron- en 
contactonderzoek.  
Op school doen we ons best, rekening houdend met de voorgeschreven richtlijnen, op een zo 
‘normaal’ mogelijke manier onderwijs te geven. We beseffen wel degelijk dat er ouders/verzorgers 
zijn die zich niet kunnen vinden in het huidige beleid van de regering en/of school. Hiervoor hebben 
we zeker respect, maar ik hoop ook dat ik vanuit onze kant op uw respect mag rekenen. Je hoeft het 
niet altijd met elkaar eens te zijn. maar laat de ander wel in zijn/haar waarde en praat op een 
respectvolle manier met elkaar. Ik weet dat er ouders zijn die zich zorgen maken over de gang van 
zaken rondom corona in deze tijd. Weet dat wij te allen tijde ons best doen en het kind blijven zien 
en hem/haar zo goed mogelijk proberen te begeleiden. Mocht u zorgen hebben over het 
welbevinden van uw kind, geef deze zorgen dan aan bij de leerkracht van uw kind. We moeten het 
met elkaar doen, de driehoek ouder-leerling-leerkracht (school) is altijd belangrijk, maar in deze 
tijden zeker een aandachtspunt. We zien en ontmoeten elkaar minder. Laten de momenten waarin 
we elkaar (digitaal) ontmoeten en ‘zien’ waardevolle momenten zijn. En zorg dat we elkaar blijven 
vinden!  
Op dit moment is er weinig ander leed te melden gelukkig.  
Dan het feestelijke nieuws! De jarigen van april zijn reeds in het 
zonnetje gezet. Deze keer zijn de jarigen van mei aan de beurt; 
Denzo, Morris, Jasper, Esmee, Eva, Riley, Sela (groep 1/2B) ,Thijs, 
Corné en Naemi worden weer een jaartje ouder. Alvast 
gefeliciteerd!  
 
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. 
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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 15 (12/04 - 16/04) – ‘Mag ik bouwen?’(Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10)  
De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks 
vinden dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de koning, waardoor 
de bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag. 
Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de 
bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning. 
 
Week 16 (19/04 - 23/04) – ‘Steen voor steen’ (Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12)  
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken 
proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. Dan 
vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd opnieuw 
bevrijdt. 
 
Week 17 (26/04 - 30/04) – ‘Hoofd in de wolken’ (Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8 ) 
Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de mensen? 
Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen naar God – ook als hij 
niet zo dichtbij is als ze zouden willen. 
 
Positive Behavior Support (PBS) 
Eén van de drie waarden van PBS is betrokkenheid. In de groepen wordt dan ook regelmatig een doel 
gekozen waarin het stukje betrokkenheid centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn; ik help mijn 
klasgenootje als hij/zij een vraag heeft of ik luister en toon interesse in de ander als hij/zij iets vertelt. 
Naast deze groepsdoelen kiezen we ook schoolbreed activiteiten uit waar een stukje betrokkenheid 
centraal staat. Zo namen alle leerlingen twee bloempotje met zaadjes mee naar huis. Eén om zelf te 
houden maar ook één om weg te geven aan iemand die wel een steuntje in de rug kon gebruiken.  
Ook viel ons oog op een mooie actie van Bibliotheek Noordoostpolder-Urk die gedeeld werd via de 
bibliotheek Noordoospolder-Urk, nl. de actie ‘Hartenpost’. Voor een eenzame of kwetsbare oudere in 
de Noordoostpolder maken  we een tekening, kaartje of knutselwerkje, echte ‘hartenpost’, dus. 
Stichting Present Noordoostpolder en Zorggroep Oude Nieuwe land zorgen ervoor dat deze 
hartenpost bij mensen terechtkomt die wel een bemoediging kunnen gebruiken. In de klas gaan we 
in gesprek met de kinderen waarom we doen wat we doen en wat we daarmee bereiken. Zo 
proberen we te stimuleren dat betrokkenheid hebben en tonen voor je medemens, een mooie en 
belangrijke eigenschap is.  
Dit is een tweetal voorbeelden van afgelopen weken die wij bewust doen in het kader van onze 
waarde betrokkenheid!  
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 20 mei 2021.  


