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Agenda 
 
Maandag 14 juni    Brulboei 15 
Maandagmorgen 21 juni   Presentatie Gambia – aftrap inzamelingsweken 
Maandagmiddag 21 juni   Doorschuifmoment 
Donderdag 1 juli     Workshops Baldrum 
Donderdagavond 1 juli    Afscheidsavond groep 8 
Maandag 5 t/m 7 juli    Kamp groep 7/8 
Dinsdag 6 juli     Inladen meubels in container voor Gambia 
Dinsdag 6 juli     Afsluiting inzamelingsweken Gambia 
Donderdag 8 juli    Zomerfeest 
Vrijdag 9 juli     Laatste schooldag; iedereen om 12.00 uur vrij! 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Aan dit mooie weer kunnen we wel wennen! Nog maar 4 weken en dan is het alweer zomervakantie.  
De laatste knopen zijn doorgehakt voor het aanschaffen van het nieuwe schoolmeubilair. Ook 
hebben we een mooie bestemming voor ons oude meubilair, dit gaat naar Gambia. Verderop in deze 
Brulboei kunt u hier meer over lezen. We gaan dit goede doel de komende weken in het zonnetje 
zetten, zodat we naast spullen ook een cheque kunnen overhandigen.  
Door de invoer van het continurooster vervalt de TSO bij ons op school. Er zijn nog ouders met een 
tegoed van het eerste half jaar. Op dit moment is er overleg van school met de overblijfcoördinator 
Annet Dierkes om in kaart te brengen wie welk tegoed nog heeft staan. De komende weken zal dit 
tegoed worden teruggestort op uw rekening.  

 
Studiedagen en vakanties 2021-2022 
De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het urenrooster voor komend schooljaar. In de 
eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar ontvangt u een jaarkalender voor ouders,  maar 
hierbij alvast de data zodat u hier rekening mee kunt houden in uw planning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vakantie Periode 

Herfstvakantie  18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 07 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 25 februari 2022 

Pasen  15 april t/m 18 april 2022 

Meivakantie 24 april t/m 06 mei 2022 

Hemelvaart  26 en 27 mei 2022 

Pinksteren  5 en 6 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 

Cbs ‘Het Lichtschip’ 
Sportweg 24 
8307 AN Ens 

0527-271512 
Website: www.hetlichtschip.nl 

E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl  
 

Brulboei nr. 15 - 2020-2021 

Laat je zien!! 

http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:cbshetlichtschip@aves.nl
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Lief en Leed 
Afgelopen vrijdag heeft Marieke het leuke nieuws in groep 1/2B verteld. Zij en haar man Gijsbert 
verwachten hun derde kindje. Van harte gefeliciteerd!!  
Sela is eind mei gestart in groep 1. We hopen dat je het snel naar je zin hebt bij ons op school! 
Welkom!  
 
Formatie 2021-2021 
Na zorgvuldig overleg hebben we ervoor gekozen om volgend jaar met zes groepen te gaan werken. 
Twee kleutergroepen en vier groepen midden- en bovenbouw. In groep 4/5 en 7/8 zullen juf Marisca 
en stagiaires van de opleiding onderwijsassistent voor extra ondersteuning zorgen. Op deze manier 
denken we op een goede manier de leerlingen te begeleiden en te laten groeien.  
 

Groep  Aantallen 
(per 1-10-2021) 

Leerkracht(en)  

1/2A 18 leerlingen  
(10+8) 

Daniёlle (maandag t/m woensdag) + Janine (donderdag en vrijdag) 

1/2B 17 leerlingen  
(10+7) 

Vacature (maandag t/m woensdag) + Marieke (donderdag en vrijdag) 

3 13 leerlingen  Diana (maandag, dinsdag en vrijdag) + Mieke (woensdag en donderdag)  

4/5* 24 leerlingen  
(12+12) 

Janneke W (maandag, dinsdag en woensdag om de week) + Gerrie 
(woensdag om de week, donderdag en vrijdag) 

6 19 leerlingen  Janneke B (hele week) 

7/8* 32 leerlingen  
(13+19) 

Freerk (hele week) 

*De groepen 4/5 en 7/8 worden extra ondersteund door leerkrachtondersteuner Marisca Koeman.  
 
Ook hebben we ervoor gekozen om het geld van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te 
zetten in extra mankracht. Juf Gerrie staat wat minder voor de groep zodat ze meer tijd heeft voor 
PBS, juf Janneke B werkt 1 dag meer en juf Marisca groeit door naar een nieuwe functie nl. 
leerkrachtondersteuner en gaat 3,5 dag werken i.p.v. 2 dagen.   
U mist de naam van juf Jacqueline in het plaatje. Door te kiezen voor twee kleutergroepen was er 
behoefte aan een leerkracht voor groep 1/2. Juf Jacqueline heeft deze mogelijkheid serieus 
onderzocht, maar uiteindelijk de keuze gemaakt om op Het Kompas te starten als leerkracht 
midden/bovenbouw. Voor haar is het fijn dat ze een goede match heeft met deze nieuwe werkplek. 
Wij gaan haar daarentegen ontzettend missen als betrokken collega en lieve en goede leerkracht 
voor de leerlingen. Als team nemen we op woensdag 23 juni alvast afscheid, in de groep zal juf 
Jacqueline woensdag 7 juli afscheid nemen.   
In het plaatje ziet u één nieuwe naam staan, namelijk juf Janine. Zij komt ons team versterken na 
haar bevallingsverlof (herfstvakantie) op donderdag en vrijdag in groep 1/2A. Hieronder stelt ze zich 
aan u voor. 
 

Extra vrije dagen  

Maandagmiddag 25 oktober 2021; groep 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij  

Woensdag 2 februari 2022; groep 1 t/m 8 vrij 

Vrijdagmiddag 11 maart 2022; groep 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij 

Dinsdag 19 april 2022; groep 1 t/m 8 vrij  

Woensdag 25 mei 2022; groep 1 t/m 8 vrij (studiedag Aves) 

Maandag 4 juli 2022; groep 1 t/m 8 vrij 
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Geachte ouders/verzorgers, 

Per 1 augustus mag ik het team van het Lichtschip komen versterken en daar 

kijk ik enorm naar uit. Ik ben Janine Koetsenruyter-Selvius, 35 jaar en woon in 

Espel. Ik ben nu bijna 13 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 10 jaar in 

Friesland en 3 jaar in de polder. In deze 13 jaar heb ik in de verschillende 

bouwen van het onderwijs gewerkt.  

Naast mijn baan als leerkracht ben ik moeder van 2 dochters Marlin (3), 

Loren (1) en in juni verwachten wij ons derde kindje. Ik zal dan ook starten na 

de herfstvakantie in groep 1-2B. Ik denk dat jullie mij voor die tijd nog wel op 

school gaan zien. Ik wens jullie alvast een hele fijne zomervakantie toe en tot 

snel! 

Door het vertrek van juf Jacqueline ontstaat er een vacature in groep 1/2B op maandag, dinsdag en 
woensdag. Komende weken zal ik (samen met juf Marieke) in gesprek gaan met kandidaten die deze 
plek graag willen invullen. Wordt vervolgd dus!  
 
Doorschuifmoment maandag 21 juni 
Op maandag 21 juni zullen we ons jaarlijkse doorschuifmoment houden. Dit is enigszins aangepast 
vanwege de huidige richtlijnen. Het doorschuifmoment is bedoeld als korte kennismaking met de 
leerstof van de nieuwe groep en de leerkracht(en). Voor de huidige groepen 3 t/m 6 is dit van 13.30 
tot 14.15 uur. De kleuters die 4 jaar worden en na de vakantie starten op school worden uitgenodigd 
van 13.00-14.15 uur. Zij ontvangen een uitnodiging.  
 
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. 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 24 (14/06 - 18/06) – Een bijzonder verhaal Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18  
Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt 
duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus en Silas een 
jonge vrouw van een geest die maakt dat ze de toekomst kan voorspellen. 
 
Week 25 (21/06 - 25/06) – Niet stil te krijgen Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20  
De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er gebeurd is. 
Ze zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de nacht gaan de 
deuren van de gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse geestenbezweerders hetzelfde te 
doen als Paulus. 
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Positive Behavior Support (PBS) 
Eén van onze PBS kernwaarden is betrokkenheid. Afgelopen weekend heeft een aantal ouders zich 
zeer betrokken getoond bij onze school. Zij hebben samen met een drietal leerkrachten een gedeelte 
van het schoolplein omgetoverd in een buitenlokaal. Er kwam zelfs een grote tractor aan de pas van 
de man van juf Marieke om de boomstammen te halen bij de familie Houter en te brengen naar het 
schoolplein. Meester Freerk heeft een mooi compilatiefilmpje gemaakt; https://youtu.be/Pg-
rCCtgQT8  
Er is een mogelijkheid om schaduwdoek op te hangen, zodat de leerlingen en leerkracht niet in de 
felle zon hoeven te leren. Het zijn expres 12 boomstammen, zodat deze ook als groot visueel 
materiaal kunnen dienen bij bijv. het klokkijken.  
Hier gaan we een hoop plezier aan beleven, namens alle leerlingen en ouders: heel hartelijk dank!!! 
 

 
 
Afgelopen week heeft de stuurgroep PBS z’n evaluatievergadering gehad. Ook hebben we afscheid 
genomen van Christha, omdat zij deze stuurgroep gaat verlaten i.v.m. het stoppen van het 
overblijven op school door de invoer van het continurooster. Marjolein Bast, Jelita Jansma en Ruth 
Pul gaan ons (Margreet, Danielle, Gerrie en ondergetekende) nog een jaar ondersteunen om PBS 
levend te houden binnen de school en als ouders hun kijk op het stuk sociaal emotionele 
ontwikkeling van hun kind te delen. We zijn op zoek naar nog een ouder, die het ook leuk vindt om 
mee te denken. Een ouder uit de huidige groep 3 of 4 is hierbij zeer welkom! Lijkt het je leuk om mee 
te denken (4 vergaderingen per jaar), neem dan contact op met juf Gerrie (PBS coördinator) via 
g.dentoom@aves.nl    
 
Stichting Townships Gambia 
Maandag 21 juni komen Douwe en Gerry Helfrich van Stichting Townships S.A. bij ons op school om 
meer te vertellen over dit goede doel. De stichting verzendt containers met allerlei goederen naar de 
townships in Zuid Afrika en naar Gambia. De goederen, welke verzonden worden bestaan voor ¾ 
deel uit schoolmeubilair en verder speelgoed, linnengoed, gereedschappen, naaimachines en spullen 
voor kliniekjes. Naar Gambia mag ook kleding en schoeisel. 
In beide landen wonen en leven de mensen in erbarmelijke omstandigheden; met deze stichting 
kunnen ze hier wat aan doen om dit te verbeteren. Hiervoor hebben ze wel onze hulp nodig!  
Vanaf maandag 21 juni staan er spaarpotjes in alle groepen. We vragen u om een bijdrage, alle kleine 
beetje helpen!  
Daarnaast willen we ook graag de container vullen met andere zaken dan onze meubels. Zachte 
spullen graag verpakken in plastic zakken. Speelgoed en kleding compleet, schoon en heel. We 
verzamelen de spullen in het technieklokaal. Dinsdag 6 juli vertrekt de container, dus maandag 5 juli 
is de laatste inleverdag.  
Meer info op: Stichting Townships South Africa & Gambia | Dronryp | Friesland (townshipssa.com) 
 

https://youtu.be/Pg-rCCtgQT8
https://youtu.be/Pg-rCCtgQT8
mailto:g.dentoom@aves.nl
https://www.townshipssa.com/
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Deze spullen kunnen ze erg goed gebruiken: 
-kinderkleding basisschoolleeftijd & schoeisel 
-(educatief) speelgoed (binnen en buiten) & knuffels  
-linnengoed, als wel beddengoed & slaapzakken 
We hopen dat we een goedgevulde container naar Gambia kunnen 
sturen en met een cheque een gedeelte van de transportkosten kunnen vergoeden. Helpt u ook 
mee?  

 
75 jaar Ens - Baldrumdans  
Ens bestaat 75 jaar! Dit willen ze vieren met een leuke muziekworkshop voor alle 
basisschoolleerlingen. Vanwege de huidige richtlijnen zullen de workshops buiten en in de eigen 
groep worden gegeven. Baldrumdans is een combinatie van drummen op fitnessballen en daarbij 
dansen op swingende muziek. Het is een unieke vorm van sporten die je vrolijk en energiek maakt. 
De leerlingen leren een aantal ritmes slaan dat bij hun niveau past en ook de muziek zal worden 
afgestemd op de doelgroep. Het leuke is dat iedereen kan meedoen. De leerlingen hoeven niet 
muzikaal of sportief te zijn want het gaat niet om een perfecte presentatie die mooi moet klinken, 
maar om het plezier. We hebben er al zin in!  
 
Zomerfeest donderdag 8 juli  

Beste ouders/verzorgers, 
Op donderdag 8 juli willen we het schooljaar feestelijk afsluiten met een 
zomerfeest. De hele dag is gevuld met leuke activiteiten. Welke 
activiteiten dit zijn houden we nog even geheim. De kinderen hoeven 
voor deze dag geen eten en drinken mee te nemen, wel graag een setje 
extra kleding. Als uw kind allergieën heeft, kunt u dit aangeven bij de 
eigen leerkracht van uw kind. We maken er een gezellige dag van! 

Met vriendelijke groet, de activiteitencommissie en team CBS het Lichtschip 
 
Van het Kidscentre 
Hallo allemaal, een keertje een berichtje van ons, BSO Kids Centre. 
Alweer 16 jaar geleden openden we voor het eerst onze deuren hier in Ens. Dankzij het vertrouwen 
van een heleboel mensen zijn we gegroeid tot een kinderopvang met 2 dagopvang (0-4 jaar) 
groepen, 2 BSO (4-12 jaar) groepen en 9 beroepskrachten, iets wat we nooit hadden verwacht toen 
we onze deuren openden. Op dit moment is de vraag voor BSO- opvang zo groot dat we helaas al een 
lange tijd een wachtlijst hebben. Opvangruimte hebben we in principe wel, maar er is helaas al jaren 
een groot gebrek aan personeel. Daarnaast hebben de beroepskrachten die wel opzoek zijn naar een 
baan vaak de voorkeur voor het werken op de dagopvang ipv de BSO. 
We willen super graag een extra BSO groep openen om de mensen op de wachtlijst een plekje te 
kunnen geven, maar helaas is het tot op heden nog niet gelukt om een beroepskracht ervoor te 
vinden. Weet u iemand die een baan zoekt in de kinderopvang en die graag met de BSO wil werken? 
Deel dat onze vacature →VACATURES - www (kids-centre.nl) 
Op dit moment hebben we het voornemen om na de zomervakantie alvast op 1 dag onze nieuwe 
extra groep te gaan openen. Welke dag dit gaat worden vertellen we u later.  
We begrepen dat er tijdens de ouderavond naar voren kwam dat er wat miste in ons 
activiteitenaanbod op de BSO. We vragen regelmatig mondeling aan de kinderen of ze nog wat 
missen bij de BSO. Vaak worden alleen de volgende dingen genoemd: playstation, computer, xbox, 
Nintendo, etc. We kiezen er bewust voor om geen elektronische spelcomputers aan te schaffen. Uit 
onderzoek is naar voren gekomen dat teveel schermtijd niet goed is voor de ogen van de kinderen, 
en kinderen hebben tegenwoordig naast thuis ook op school al voldoende schermtijd. 
We hebben samen met het team besproken wat we verder nog kunnen doen, maar wat wel binnen 
onze visie past. We hebben ervoor gekozen om een abonnement aan te gaan met DoenKids, deze 
biedt een gevarieerd activiteitenprogramma aan. Daarnaast wordt er voor de zomervakantie onder 
de BSO gezinnen een enquête gehouden, met hierin vragen voor de kinderen. Deze kunnen de 
kinderen dan samen met hun ouders invullen. We hopen dat hier weer wat nieuwe dingen uitkomen, 
zodat iedereen een fijne tijd heeft op de BSO. 
Team Kidscentre 

http://www.kids-centre.nl/nieuwsbrief
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Zomerweek bieb 
Naar welke workshop ga jij tijdens de Zomerweek? 
Ben je tussen de 7 en 13 jaar oud en wil je lekker actief 
sporten, theater spelen of dansen? Wil jij ontdekken of je blij 
wordt van (strip)tekenen, proefjes doen of muziek maken? Of 
duik je liever in de wereld technisch Lego of animatiefilmpjes 
maken? Geef je dan snel op voor een van de vele leuke en 
leerzame workshops tijdens de Zomerweek. Deze is tot stand 
gekomen door een fijne samenwerking met Carrefour, 
Cultuurbedrijf en FlevoMeer Bibliotheek. Het is aangevuld met workshops van Danscentrum 
Artistique en Madscience. Voor ieder wat wils! 
Van maandag 12 t/m donderdag 15 juli kun bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder en in FlevoMeer 
Bibliotheek Emmeloord meedoen aan een heleboel leuke workshops. Bouw jouw eigen robot en 
programmeer met LEGO, maak je eigen computergame met Bloxels of een animatiefilm met een 
tablet. Ben jij creatief? Kom dan een masker maken, een rol spelen in de theaterworkshop of leer 
een stripfiguur tekenen. Deze week kan je ook gebruiken om eens te kijken of drummen, ukelele 
spelen of dansen iets voor jou is. Of je gaat als een professor aan de slag met proefjes, onderzoekjes 
en leuke testjes. Ben je graag in beweging? Doe dan mee met de sport- en spelactiviteiten of met de 
heuse Expeditie Robinson Tocht. Gelukkig duurt het vier dagen, dus je kan elke dag een andere 
activiteit kiezen! Kijk op www.flevomeerbibliotheek.nl/doejemee voor het hele programma en 
reserveer snel je kaartje. Er is maar beperkt plek per workshop! 

De workshops voor 7 tot en met 9 jaar vinden in de ochtend 
plaats, in de middag genieten de 10 tot en met 12-jarigen van het 
aanbod. Je kunt je inschrijven voor één workshop per dag. Dus kies 
wat je leuk vindt. Je kunt één enkel dagdeel meedoen of alle vier 
de dagen en alles daar tussenin! De bijdrage per workshop is € 
1,00. Gezinnen die gebruikmaken van de Meedoen-bon kunnen 
zich gratis aanmelden. 
Reis met ons mee 
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op reis te gaan 

tijdens de zomerperiode. Juist ook voor deze groep kinderen is er in de eerste vakantieweek de 
mogelijkheid om mee te doen met diverse workshops. FlevoMeer Bibliotheek, Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder en Carrefour willen zo ieder kind de kans bieden om nieuwe kennis en ervaringen 
op te doen, en dat zonder het afleggen van vele kilometers. Kaarten voor de Zomerweek zijn te 
verkrijgen via www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de informatiebalie in FlevoMeer Bibliotheek 
Noordoostpolder. 
 
De volgende Brulboei verschijnt maandag 28 juni 2021.  


