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Laat je zien!!

Brulboei nr. 2 - 2021-2022

Agenda
Maandag 13 t/m vrijdag 17 september
Donderdag 16 september
Vrijdag 17 september
Donderdag 23 september
Donderdag 23 september
Vrijdag 24 september
Maandag 27 september

Kind-ouder-leerkrachten gesprekken na schooltijd
Audit op ‘Het Lichtschip’
Schoolreisje groep 3 t/m 6
MR-vergadering
Schoolfotograaf (individuele foto’s + groep)
Schoolfotograaf (broertjes/zusjes)
Brulboei 3

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
Langzaamaan verschijnen er verkleuringen in de bomen en de eerste kalebassen en pompoenen
staan alweer te koop langs de weg. De herfst is in aantocht.
Deze week staan de startgesprekken gepland. Als voorbereidingen hebben u en uw kind een
formulier in moeten vullen, neemt u dit mee naar school? Ook ontvangen we het
informatieformulier graag terug met recente mailadres/telefoonnummers en mogelijkheden voor
het helpen op school. Denkt u ook aan het invullen van toestemming m.b.t. de privacy in Parro?
Er zijn twee ouders die hebben gereageerd om foto’s te maken op school. Leuk!
Aanstaande vrijdag staat het schoolreisje voor groep 3 t/m 6 gepland naar de Naturij. Heeft u nog
vragen over de betaling, mailt u dan naar ac.cbshetlichtschip@aves.nl
De opgave voor de Dikke Banden Race (bericht Parro 1 september) sluit vandaag. Wil uw
zoon/dochter nog mee doen?, dan graag vandaag een mailtje sturen naar cbshetlichtschip@aves.nl
(onder vermelding naam, geboortedatum en groep).
Op donderdag 16 september krijgen we op school auditoren in opleiding op bezoek. Zij zullen
groepsbezoeken doen, de papierwinkel induiken en in gesprek gaan met team, intern begeleider en
directie. Zo vormen zij een beeld van onze school. De bevindingen worden naast het nieuwe
inspectiekader gelegd. Als school krijgen we inzichtelijk wat onze sterke en ontwikkelpunten zijn. Een
cadeautje dus! Maar ook erg spannend. Ik zal u informeren over de uitkomsten.
Lief en Leed
Nog steeds hebben we de periode van het Coronavirus niet achter ons gelaten. In de samenleving
hebben we hier nog steeds mee te dealen. Er wordt wel gesproken over versoepelingen, maar op het
moment van publicatie van deze Brulboei is er nog niets over bevestigd.
Dat betekent dat de richtlijnen van afstand houden, handen wassen en testen bij klachten nog steeds
gelden. Ook hebben we ons nog te houden aan de richtlijnen van de GGD over quarantaine. Ik weet
uit gesprekken en mails dat er ook ouders anders in de aanpak van het virus staan en sommigen
geloven dat het virus niet bestaat. Dit respecteer ik. Andersom verwacht ik ook een respectvolle
reactie voor het feit dat wij ons houden aan de richtlijnen zoals die ons worden opgelegd. Het eens
worden hoeft niet, respectvolle communicatie hierover is voor mij een must!
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Zoals u al heeft kunnen lezen heeft meester Rick een nieuwe baan. Op donderdag 30 september
geeft hij z’n laatste gymlessen bij ons op school. We wensen hem veel werkplezier toe in de
Achterhoek en zullen hem gaan missen. Inmiddels zijn we druk met het invullen van de vacature,
wordt vervolgd.
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.
In deze periode: Het verhaal van Israël begint met Abraham, Isaak en Jakob. In deze
periode lezen we over Jakob, die in plaats van zijn broer de zegen van de oudste
krijgt. Dat lijkt mooi, maar het loopt toch allemaal anders dan hij gedacht had. Wat
is precies zijn plan? En wat doet hij als het anders loopt dan hij gedacht had?

Week 37 (13/09 - 17/09) – Zeg jij ook ja? Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20
Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en
engelen die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob zal beschermen. Na een
lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar
voor Laban werkt, mag hij met Rachel trouwen.
Week 38 (20/09 - 24/09) – Tel ik mee? Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24
Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft
ontdekt hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog
met Rachel en belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen werken.
Positive Behavior Support (PBS)
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer heeft
groep 8 (Naemi en Alexander) dit voor ons geschreven.
Op de 2de maandag na de vakantie kwamen we allemaal samen
in de gemeenschapsruimte. En hebben meester Freerk en juf
Marisca een toneelstukje gedaan over werken in de vrije
werkruimtes. Dat was erg grappig, want ze waren erg slecht aan
het werk. Maar daarna zeiden we dat ze het fout deden en
zeiden hoe het wel moest. Vervolgens deden ze het wel goed.
De kinderen kregen daarna ook informatie over het spelen op het
schoolplein.
De afspraken voor de buitenspelen zijn:
-iedereen hoort erbij
-ruzie praat je uit als dat niet lukt ga naar de juf of meester
-en we houden het plein netjes
Afgelopen vrijdag kwamen alle kinderen weer samen in de
gemeenschapsruimte en werden de nieuwe leden van het kidsteam
bekend en dat zijn geworden Elin en Jaylinn (groep 6).
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Het kidsteam is nu dus compleet; Yvana, Ferdinand, Quinn, Femke, Jaylinn en tot slot Elin.
Groetjes van groep 8 (Alexander en Naemi)
Vooraankondiging; Jaarvergadering AC en ouderavond PBS
Op donderdag 7 oktober houdt de Activiteitencommissie (AC) z’n eerste jaarvergadering. Hier leggen
de leden verantwoording af over de financiën en blikken kort terug op het afgelopen schooljaar. Na
een korte pauze willen we u graag informeren over PBS. Hoe werkt dat bij ons op school en wat kunt
u hiervan meenemen naar huis? We hopen veel ouders te kunnen ontmoeten. Op een later ogenblik
kun u zich hiervoor aanmelden, zodat we deze bijeenkomst ook op een veilige manier en volgens
geldende richtlijnen kunnen organiseren. Programma is als volgt; vanaf 19.00 inloop, 19.15-19.45 uur
AC, korte pauze, 20.00-21.00 uur PBS. U komt toch ook?
Schoolfotograaf
Op donderdag 23 september en vrijdag 24 september
komt de schoolfotograaf. Op donderdag worden de
individuele foto’s én de groepsfoto’s gemaakt. Op vrijdag
worden de broertjes/zusjes die samen op Het Lichtschip
zitten op de foto gezet. Dit regelt de AC voor u.
Denkt u aan fleurige kleding? Dan worden het vast mooie
plaatjes!
Foto´s met broers/zussen die niet op school zitten,
worden dit jaar niet gemaakt i.v.m. Corona.
Meer info? AC.cbshetlichtschip@aves.nl

De volgende Brulboei verschijnt op 27 september 2021
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