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Agenda 
 
Maandag 13 t/m vrijdag 17 september  Kind-ouder-leerkrachten gesprekken na schooltijd  

(inplannen vanaf 2/9 via Parro) 
Vrijdag 17 september    Schoolreisje groep 3 t/m 6  
Donderdag 23 september  Schoolfotograaf (individuele foto’s + groep) 
Vrijdag 24 september   Schoolfotograaf (broertjes/zusjes) 
 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste schoolweek zit erop. Fijn om de leerlingen weer te kunnen zien.  
Ook hebben we veel ouders ontmoet die na schooltijd de school kwamen bekijken. Ook leuk om 
jullie enthousiaste reacties over ‘de nieuwe school’ te horen. Mocht u nu vorige week niet in de 
gelegenheid zijn geweest om even binnen te lopen na schooltijd, doet u dat dan gerust even deze 
week.  
Voor onze website en schoolgids zijn we nog op zoek naar een ouder die het leuk vindt om foto’s te 
maken. Bent u in het bezit van een professionele camera, heeft u twee uurtjes onder schooltijd vrij 
én lijkt het u leuk wat foto’s van het gebouw en de leerlingen te maken? Stuurt u dan even een 
berichtje naar p.vandijk@aves.nl. Bij meerdere reacties loot ik.    
In de week van 13 september staan de kennismakingsgesprekken gepland. Deze zijn na schooltijd en 
duren ongeveer 15 minuten. Aanstaande woensdag krijgt u hiervoor een aantal invulformulieren 
mee. Ook vult u een formulier in samen met uw kind. Het algemene informatieformulier dat ouders 
invullen zien we graag uiterlijk vrijdag 10 september ingevuld weer terug op school. Bij dit 
kennismakingsgesprek zijn dus de leerlingen, de ouder en de leerkracht aanwezig. Inplannen gaat via 
Parro. We hopen op mooie gesprekken!  
Deze week verstuur ik de jaarplanning voor ouders en zal elk gezin ook een geprinte versie 
meekrijgen naar huis. Hierop staat diverse handige informatie en zo heeft u direct een jaarplanning 
waarop de schoolactiviteiten gepland staan.  
 
Lief en Leed 
Vrijdag was een nare dag voor groep 6. Juf Janneke bleek besmet te zijn met het Coronavirus en de 
hele groep moest uit voorzorg in quarantaine. Heel vervelend voor alle partijen. Juf Janneke is ziek, 
maar het gaat redelijk met haar. Hopelijk knapt ze snel op!  
Fijn dat de meeste ouders begrip hebben voor deze situatie. Het is even flink schakelen, maar 
maandag lag er voor elke leerling een thuiswerkpakketje met wachtwoorden en instructies klaar op 
school. De meeste kinderen zullen na een negatieve testuitslag woensdag of donderdag weer naar 
school komen, een aantal is er na het weekend weer. Via Parro groep 6 houd ik de groep op de 
hoogte.  
Juf Sylvia is gestart in groep 1/2B. Zij is er op maandag t/m woensdag. We hopen dat ze zich snel 
thuis voelt bij ons op school en wensen haar veel werkplezier!  
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Ook zijn er vier stagiaires onderwijsassistent gestart deze week.  
Juf Safira is op maandag en dinsdag te vinden in groep 1/2A.  
Op maandag en dinsdag is juf Sharina in groep 3.   
Juf Maaike is op maandag en dinsdag te vinden in groep 4/5.  
En op maandag en dinsdag is juf Anne in groep 6.  
We hebben dus een hoop extra handen in de klas aan het begin van de week!  
De stagiaires stellen zich voor aan u en de leerlingen via Parro.  
 
Jarigen augustus & september   
Er was weer een aantal leerlingen jarig in augustus. In hun nieuwe 
groepen waren Noé, Lenne en Tim jarig. Inmiddels hebben ook de 
meeste andere vakantiejarigen op school getrakteerd. Nog van 
harte gefeliciteerd!  
Maar ook in september staat er weer een aantal feestjes gepland. 
Nova, Luuk, Fedde, Amer, Stacey, Melissa, Harvey (groep 1), Vive, Joah, Anne-Lieke, Manoah, Sanne 
(groep 1), Evi, Daniel, Doke, Jaron (groep 1), Ivar en Jayden zijn dan jarig! In alle groepen worden er 
dan wel één of meerdere feestjes gevierd, gezellig hoor!  
 
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 35 (30/08 - 03/09) – Kun je kiezen? (Genesis 24 en 25: 19-34)  
De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te zoeken voor Isaak. Bij de bron ontmoet hij 
Rebekka en zij gaat met hem mee. Later krijgt Rebekka twee kinderen: Jakob en Esau. De Heer vertelt 
haar dat het twee volken zijn en dat de oudste de jongste zal dienen. Esau verkoopt zijn 
eerstgeboorterecht aan Jakob in ruil voor een kom soep. 
 
Week 36 (06/09 - 10/09) – Er zit een luchtje aan (Genesis 27: 1-46)  
Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen 
van de oudste. Esau is woedend op zijn broer. 
 
Positive Behavior Support (PBS)  
De vraag is: Wat doen we in deze periode met PBS? 
Het schooljaar is weer begonnen en er wordt alweer hard 
gewerkt in alle groepen! De eerste week stond in het teken van 
kennis maken met elkaar en van het bewonderen van de nieuwe 
meubels. En de school bruist weer! Er wordt weer gezongen, 
gelachen, soms gehuild, geprobeerd, fouten gemaakt, opnieuw 
begonnen, doorgezet.  
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De eerste weken van elk schooljaar noemen we ook wel de “Gouden Weken”. Dat zijn de weken 
waarin we met elkaar nadenken over de verwachtingen die we hebben van elkaar. Daarbij staan 
vragen als “Hoe zorgen wij ervoor dat we een fijne klas zijn? Wat hebben we nodig om veel te 
leren?” centraal.  
Daarbij telt de mening van ELK kind mee, om ten slotte, door stemming, te komen tot maximaal 5 
groepsafspraken die dan ook in de klas worden ondertekend door elk kind en op de datamuur in de 
klas worden opgehangen. 
Ook de gedragsverwachtingen in alle ruimtes buiten de klas worden weer opgefrist en geoefend. Zo 
staan we de komende weken stil bij de gedragsverwachtingen van de vrije werkruimtes (gangen, 
gemeenschapsruimte, technieklokaal) en het plein.  
Gedragsverwachtingen voor het werken in de vrije werkruimtes: 

1. Ik werk aan mijn eigen taak 
2. Ik gebruik mijn liniaalstem 
3. Ik laat mijn werkplek netjes achter 

Gedragsverwachtingen voor op het plein: 
1. Iedereen hoort erbij 
2. Ruzie praten we uit, als dat niet lukt gaan we naar de meester of juf 
3. Ik help mee het plein netjes te houden 

Doordat we in alle groepen dezelfde regels hanteren geeft dat de kinderen duidelijkheid en rust. De 
kinderen verdienen, zowel voor de gedragsverwachtingen in de klas als voor de 
gedragsverwachtingen in de andere ruimtes, bij goed gedrag muntjes. Met die muntjes sparen we 
voor een groepsbeloning of voor de schoolbeloning. Samen met het Kidsteam, bestaande uit 
kinderen uit groep 6, 7 en 8, bedenken we leuke schoolbeloningen en zodra we 500 muntjes hebben 
gespaard vieren we dat door iets leuks te doen met elkaar. 
Daarnaast zijn we bezig met elkaar te verkennen en beter te leren kennen door vaak even een 
energizer tussen de lessen door te doen: een liedje, een ontspanningsoefening, een drama-opdracht, 
even bewegen, zodat er balans bestaat tussen inspanning en ontspanning. Want één van onze 
waarden van PBS is: (naast Respect en Betrokkenheid) ook PLEZIER! 
We hopen op een PLEZIERIG schooljaar met elkaar! 
 
Schoolreisje groep 3 t/m 6 
Wij gaan op schoolreis!!  Eindelijk mogen we weer op 
schoolreis. Dit willen we natuurlijk zo snel mogelijk 
doen. Daarom gaan groep 3 tot en met groep 6 al 
op vrijdag 17 september met elkaar een dagje weg 
naar de Naturij in Drachten.  
Je wordt gewoon om 8.30 op school verwacht en we 
zijn om 16.00 uur terug bij school.   
Wat neem je mee? Je goede humeur, reservekleding, 
drinken en een lekker tussendoortje. Voor de lunch 
met 1x drinken wordt gezorgd.   
We hebben er heel veel zin in, jullie ook? 
De kosten voor dit schoolreisje zijn € 20,- per kind (groep 3 t/m 6). Voor de ouders die een 
automatische incasso hebben afgegeven geldt dat dit bedrag op vrijdag 10 september wordt 
afgeschreven. Van de ouders die geen automatisch incasso hebben afgegeven verwachten we dat zij 
het bedrag van € 20,- per kind zelf overmaken naar: NL 95 RABO 0351 14 919 10 t.a.v. 
Activiteitenvereniging CBS Het Lichtschip. Graag onder vermelding van de naam en de groep van het 
kind.  
Heeft u over de betaling vragen, dan kunt u mailen naar ac.cbshetlichtschip@aves.nl  
 
De volgende Brulboei verschijnt op 13 september 2021   
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