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Agenda 
Maandag 31 mei    Brulboei 14 
Maandag 7 juni     MR-vergadering 
Donderdag 10 en dinsdag 15 juni   GGD screening groep 2 leerlingen op locatie GGD  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Na dit zonnige weekend ben ik weer helemaal opgeladen voor een nieuwe week. Hopelijk hebben 
jullie ook kunnen genieten van het mooie weer.  
Vorige week woensdag heb ik u, samen met de voorzitter van de MR (Ivo Bakker), geïnformeerd over 
de uitslag van de ouderpeiling. Na de zomervakantie zullen we gaan werken met het 4 gelijke dagen 
model. Dit betekent dat we op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur naar 
school gaan. De kinderen eten onder leiding van hun eigen leerkracht en hebben dan 30 minuten 
middagpauze. Op woensdag gaan we van 8.30 tot 12.30 uur naar school. Doordat er zoveel gezinnen 
hebben gestemd (71 van de 85 gezinnen) hebben we ook een representatieve peiling. 72% van alle 
stemmers had een voorkeur voor het continurooster en daarvan had de ruime meerderheid een 
voorkeur voor het 4 gelijke dagen model. Voor iedereen heeft het aanpassen van de schooltijden 
gevolgen, maar voor de trouwe overblijfmoeders is dit natuurlijk wel erg zuur. We hebben, voordat 
we de ouders informeerden, hen geïnformeerd. Samen met een brief en een fleurige attentie 
hebben we hun leed wat proberen te verzachten. We hebben ook beloofd om op een passende 
manier afscheid van hen te nemen. Ze hebben zich jarenlang ingezet om het overblijven op school 
goed laten verlopen. Daar zijn wij hen heel dankbaar voor!  
Op school zijn we (naast lesgeven) druk met het uitzoeken van nieuwe schoolmeubels, de 
jaarplanning 2021-2022, de groepen en de bemensing voor komend schooljaar. We hopen u in de 
volgende Brulboei over de groepen en de bemensing te informeren.  
Samen met de activiteitencommissie is een aantal leerkrachten bezig om een leuke zomerse activiteit 
te organiseren waarmee we dit toch wel bijzondere schooljaar af kunnen sluiten. De eerste ideeën 
klinken goed….  
 
Lief en Leed 
Morgen begint de maand juni alweer. In juni zijn er weer een aantal leerlingen 
jarig… Stan, Frans, Jorrit, Niek & Yvana blazen weer een kaarsje extra uit! 
Alvast gefeliciteerd!   
Ik wil u hierbij een compliment geven over de manier waarop u zich houdt aan 
de richtlijnen rondom Corona. Ondanks alle versoepelingen, zijn er in het 
primair onderwijs sinds februari geen aanpassingen meer geweest. Dat betekent dat we ons nog 
steeds moeten houden aan het snottebellenbeleid en de richtlijnen rondom klachten/testen en 
quarantaine. Fijn dat u meedenkt en ons bevraagt en informeert waar nodig! #samentegencorona 
 
Pietronella van Dijk-Jongbloed, Directeur CBS ‘Het Lichtschip’ 
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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. 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 22 (31/05 - 04/06) – Wie wijst jou de weg? Handelingen 5: 27-42, 8: 26-40 en 9: 1-31  
De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever 
gehoorzaam is aan God dan aan de Joodse leiders. Een belangrijke man uit Ehiopië leest in de bijbel, 
maar hij begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude verhalen, waarin het verhaal van 
Jezus zichtbaar wordt. Saulus zit achter de volgelingen van Jezus aan, maar dan wordt hij zelf door 
Jezus geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus hem de weg. 
 
Week 23 (07/06 - 11/06) – Wie had dat gedacht? Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19  
Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen 
genomen, maar in de nacht wordt hij bevrijd door de een engel. 
 
Positive Behavior Support (PBS) 
Eindelijk was het dan zo ver: we hadden met z’n allen 500 muntjes gespaard door goed gedrag te 
laten zien in de school. Iedereen had eraan mee gespaard, dus de schoolbrede beloning kon worden 
ingezet. Nu was het plan om als beloning een Vossenjacht door het dorp te houden, met gemengde 
groepjes en kinderen uit groep 8 als “vossen”. Echter, omdat kinderen uit verschillende groepen nog 
niet gemengd mogen worden i.v.m Corona, kon die beloning niet doorgaan. 
Gelukkig hebben wij een actief Kidsteam dat 
meedenkt als het over PBS gaat en samen met het 
Kidsteam bedachten we een nieuwe beloning: een 
TEGOEDBON voor een half uur eigen tijd. Je kon de 
bon bij je leerkracht inwisselen op de middagen, op 
een zelf gekozen tijdstip, in ruil voor een half uur tijd 
voor jezelf. Je mocht ook kiezen voor 2x een kwartier, 
op verschillende tijdstippen. Dus: Had je bijvoorbeeld 
een keer geen zin in de les van Nieuwsbegrip dan kon 
je je bon inwisselen voor tijd om iets leuks te doen. 
In de groepen 1/2 hebben ze gekozen voor een door 
de groep gekozen beloning.  
Met veel plezier maken de kinderen, heel bewust 
gepland, gebruik van hun bon. En de Vossenjacht? 
Die doen we gewoon nog een keer als het wél weer 
mag! 
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 14 juni 2021.  


