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Agenda 
 
Maandag 27 september  Brulboei 3  
Woensdag 29 september  Start Kinderpostzegels  
Donderdag 30 september   Laatste dag om je op te geven voor de Scholencross!  
Donderdagmorgen 30 september  Opname informatiefilmpje over CBS het Lichtschip  
Vrijdag 1 oktober   Opening Kinderboekenweekthema 
Donderdagavond 7 oktober   ALV + ouderavond PBS (graag aanmelden via Parro) 
Maandag 11 oktober    Brulboei 4  
Vrijdag 15 oktober    Afsluiting thema kinderboekenweek 
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober  Herfstvakantie  
Maandagmiddag 25 oktober   Studiemiddag; alle leerlingen om 12.00 uur vrij  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is officieel herfst.  
We kijken terug op goede startgesprekken. Mocht u toch de leerkracht door omstandigheden niet 
hebben gesproken, maak dan snel nog een afspraak! Ook ontvangen we graag het 
informatieformulier retour, zodat we onze gegevens in ParnasSys weer up to date hebben.  
Afgelopen donderdag zijn er weer veel mooie foto’s door de Schoolfotograaf gemaakt, we 
verwachten eind oktober de foto’s beschikbaar te hebben. In het voorjaar zullen we nog een 
moment prikken voor de groepsfoto’s. Achteraf viel het weer ontzettend mee, maar dat blijft lastig 
inschatten een week van te voren.  
De dag van de audit (16 september) was een intensieve maar waardevolle dag. We hebben 
teruggekregen wat goed zichtbaar is in de school en wat we zeker vast moeten houden, maat ook 
wat nog aandacht behoeft. We wachten nu op het uitgebreide rapport om samen met het team te 
bespreken waar we de komende periode meer mee aan de slag gaan en of welke manier we dit gaan 
aanpakken.  
Afgelopen donderdagavond hadden we onze eerste PBS-stuurgroep vergadering met ouders. De 
ouders hebben versterking gekregen in de persoon van Wilbert Kaat (Lotte groep 5). Ook zal Danielle 
nog een ouder met een lln in groep 1/2 benaderen om onze groep te komen versterken. Deze 
stuurgroep bestaat nu uit: Ruth Pul, Jelita Jansma en Marjolein Bast. Marjolein doet vanwege haar 
gezondheid voorlopig even rustig aan, maar zal op de achtergrond betrokken blijven. Daarnaast zijn 
juf Margreet, Juf Gerrie, Juf Danielle en ondergetekende actief in deze stuurgroep. We hebben het 
o.a. over de ouderavond gehad en over de data n.a.v. de observatielijsten van Zien. Hierover zal ik u 
de volgende keer meer vertellen.  
Afgelopen werkvergadering hebben we met het team onze eerste ervaringen gedeeld over het 
huidige continurooster. Wat we vast willen houden is de rust tijdens het eten. Onder genot van 
klassieke muziek eten de leerlingen hun trommeltje leeg. Dit bevalt ons én de leerlingen erg goed. Op 
dinsdag en donderdag komen er extra mensen bij om goed overzicht te houden op het plein. Op 
dinsdag en donderdag gaat er ook een volwassene met een groep leerlingen naar de sportkooi of het 
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voetbalveld, zodat daar ook lekker uitgeraasd kan worden. We hebben de afspraak gemaakt om op 
het midden- en bovenbouwplein ‘geen wieltjes’ buiten te hebben tijdens de pauzes. Steppen, 
skeelers e.d. zijn dan in verband met de ruimte en veiligheid niet welkom. In sommige groepen lopen 
de leerkrachten er tegenaan dat ze niet om 8.30 uur kunnen starten, omdat een aantal leerlingen het 
nog niet lukt om op tijd binnen te zijn. Hopelijk helpt u hen daarbij! De zelfstandigheid van leerlingen 
bij het ophangen van de jas en tas en de rust in de gangen ’s morgens is voor alle partijen erg prettig. 
Ook vinden we het belangrijk dat we als leerkrachten zichtbaar aanwezig zijn op het schoolplein voor 
dringende berichten van ouders. Ook wordt Parro voor schooltijd goed in de gaten gehouden, zodat 
we bereikbaar zijn voor ouders. Na schooltijd kunt u ons gerust aanspreken of de school even 
binnenlopen! We zijn benieuwd naar uw eerste indrukken van het huidige continurooster. Via deze 
link https://forms.office.com/r/eR9XSpPjw6 kunt u een korte enquête invullen. Het is belangrijk dat u 
hiervoor uw oudste kind in gedachten neemt of vraagt. U heeft t/m vrijdag 8 oktober de tijd om de 
mini-enquête in te vullen. Doen hoor!  
 
Lief en Leed 
Afgelopen maand zijn twee leerlingen grote zus en grote broer geworden. Bij de familie Woudwijk is 
een lief klein meisje geboren Amber genaamd. Jaïro en Niek van harte gefeliciteerd met de geboorte 
van jullie kleine zusje! Bij de familie Bos is Femke geboren, Nienke is nu weer grote zus! Ook van 
harte gefeliciteerd met dit kleine wonder! Veel geluk gewenst!   
De richtlijnen rondom Corona zijn versoepeld. Het belangrijk om te volgende hierover te vermelden: 
* Vanaf 20 september, hoeft alleen de besmette leerling/leerkracht in quarantaine, de rest van de 
klas niet. School neemt nog wel contact op met de GGD en informeert de ouders van de klas. Zie 
hiervoor ook de bijgewerkte beslisboom (bijlage). Als er meer besmettingen zijn in één klas, dan kan 
de GGD beslissen om toch over te gaan tot quarantaine (van een groter deel) van de klas. Ook kunnen 
uitzonderingen worden gemaakt voor gezinnen met kwetsbare leerlingen/volwassenen. 
*Vanaf 25 september wordt de verplichting losgelaten om 1,5 meter te hanteren tussen volwassenen.  
*Voor activiteiten in de school hoeven we nooit een coronacheckbewijs te vragen. Voor voorstellingen 
die passen in het schoolcurriculum ook niet.  
Inmiddels heb ik drie sollicitatiegesprekken gevoerd voor de vacature van vakleerkracht gymnastiek. 
Vanwege verplichtingen bij huidige werkgevers wordt het een puzzel. Zoals het nu lijkt zullen we 
eerst zelf de gymlessen (gedeeltelijk) gaan opvangen tot de nieuwe vakleerkracht kan beginnen. Of 
dit weken of maanden gaat duren, is op dit moment nog niet duidelijk. Wordt vervolgd dus!  
En dan de jarigen van oktober: Alexander, Ferdinand, Lotte, Jade, Rayen, Lynn, Jaylinn, Jeftha, Bram, 
Finn, Esmee, Ziva, Jenna (groep 1) en Roméé blazen weer een extra 
kaarsje uit. Alvast van harte 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. 
 

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? 

https://forms.office.com/r/eR9XSpPjw6
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Week 39 (27/09 - 01/10) – Is dit eerlijk? Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24  
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij 
terug wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling van de 
kudde: de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, waardoor 
veel gevlekte dieren geboren worden. 
 
Week 40 (04/10 - 08/10) – Maken we het goed? Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22  
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn gezin aan – 
maken ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij 
zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen maken? 

 

Positive Behavior Support (PBS)  In 
elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer heeft 
groep 6 (Elin en Jaylinn) dit voor ons geschreven.  
De tussenstand voor de schoolbeloning is 114 munten. We 
sparen voor een vossenjacht! Lotte Smit is onze nieuwe 
muntenteller, zij telt elke vrijdag hoeveel munten we hebben 
gespaard voor de schoolbeloning. Nog 386 munten te gaan….   
Wij, Elin en Jaylinn, mogen dit jaar aansluiten bij het Kidsteam. 
Aan het begin van het schooljaar kwam juf Gerrie ons vertellen dat er twee kinderen uit groep 6 bij 
mochten. We hebben een sollicitatiebrief geschreven en werden gekozen! We vinden dit erg leuk! 
We vinden het leuk om mee te denken en onze mening te laten horen. We hebben ongeveer één 
keer in de maand een vergadering, daar leren we ook veel van. Ook mogen we meedenken aan de 
schoolbeloningen, hier hebben we al heel veel ideeën voor. Als jullie ook goede ideeën hebben voor 
schoolbeloningen, voor andere dingen of zie je iets wat beter kan? Dan mag je dat aan ons komen 
vertellen. 
Groetjes van groep 6 (Elin & Jaylinn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Op vrijdag 1 oktober starten we op Het Lichtschip met de Kinderboekenweek. Groep 7/8 doet een 
sketch over het thema ‘Worden wat je wilt’.  
Of de kinderen nu al een beroep in hun hoofd hebben of lekker fantaseren over superhelden en 
prinsessen, het is altijd leuk om over bekende of onbekende beroepen te horen van onze eigen 
familie. Daarom willen we vragen of er ouders, grootouders zijn die willen komen vertellen over hun 
beroep in de klassen! WANT: wij willen graag alles weten over zoveel mogelijk beroepen! 

 👨🌾 👩🍳 💇♀️💃👩✈️👩🎨👨🔧🧑 🔬🧑 🚒👩🚀👨⚖️🧑 💻🧑 🏫🧑 🎓👩⚕️👷♂️🕵️👩🏭🦸♀️🧙♂️🧜♀️  
We werken met dit thema schoolbreed van 1 oktober t/m 14 oktober. U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht van uw (klein)kind. We kijken naar u uit! 
Daarnaast hebben we extra veel aandacht voor bekroonde boeken zoals gouden griffels en zilveren 
penselen. Ook komen juf Marisca en juf Pietronella lekker extra voorlezen in de klas. Op vrijdag 15 
oktober sluiten we het kinderboekenthema weer met elkaar af.  
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Schoolbibliotheek 
‘De thuisuitleen’ gaat weer van start! Op dinsdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 8.45 mogen er weer 
bibliotheekboeken voor thuis worden geleend voor de kleine broertjes/zusjes! Kom gerust eerst 
kijken!  
De biebmoeders hebben de bibliotheek weer helemaal up tot date gemaakt. Toch worden er nog 
veel boeken gemist! Kijkt u thuis nog even op de boekenplank? Als het boeken van school zijn zit er 
een Lichtschip barcode op. We zien graag onze collectie weer aangevuld!  
  
 
 
 
 
 
 
 
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. Het 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?   
We willen u dringend vragen om u aan te melden voor deze vergadering/ouderavond via de agenda 
in Parro. Door op de activiteit te klikken, kunt u zich aan- of afmelden. Dan weten wij met hoeveel 
ouders we rekening kunnen houden. Tot dan!  
 
De volgende Brulboei verschijnt op 11 oktober 2021   


