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Beste ouders/verzorgers,  
 
Hierbij ontvangt u de jaarkalender 2021-2022 met alle vakanties, vrije dagen en speciale activiteiten. 
Ook hebben we getracht andere nuttige informatie voor u als ouder te delen.  We wensen u veel 
leesplezier en hopen op een goed schooljaar samen met u en uw kind!  
 
Schooltijden: 
maandag           8.30-14.30 uur  
dinsdag              8.30-14.30 uur 
woensdag          8.30-12.30 uur 
donderdag         8.30-14.30 uur 
vrijdag                8.30-14.30 uur 
 
Adresgegevens: 
Cbs ‘Het Lichtschip’, Sportweg 24, 8307 AN  Ens 
Algemene mailadres: cbshetlichtschip@aves.nl  Website: www.hetlichtschip.nl  
 
Melden van afwezigheid van het kind? 
Voor 8.30 uur 
Via de gespreksoptie in Parro of telefonisch 0527 - 25 17 12 
Graag krijgen wij de volgende informatie: naam van het kind, de groep en reden van afwezigheid. 
 
Communicatie 
Algemene schoolinformatie wordt via de app Parro of via de mail met u gedeeld. Groepsspecifieke 
informatie verloopt via de leerkracht van uw kind. Mocht u wat kwijt willen aan de leerkracht van 
uw kind, dan maken we graag tijd voor u ná schooltijd. Eventueel een briefje meegeven met uw kind 
of een Parrobericht sturen naar de leerkracht kan ook. ’s Morgens willen we er graag zijn voor onze 
leerlingen. 
 
Missie van de school 
‘Hé kom op, laat je zien!’ Omdat je het waard bent om gezien te worden en om te zien! 
Het Lichtschip is een open christelijke basisschool waarin leerlingen zichzelf zijn en zichzelf (steeds 
beter) leren kennen. Zij kunnen zichzelf ontwikkelen in een veilige omgeving. Dit doen ze niet alleen. 
Ze hebben deskundige medewerkers, hun ouders en elkaar om zich heen die zichzelf ook (steeds 
beter) leren kennen. Bij het jezelf leren kennen hoort wat ons betreft ook dat jezelf mag laten zien! 
Het is ónze missie dit aan jou te laten zien! 
 
PBS 
We willen dat Het Lichtschip een fijne, veilige plek is voor kinderen, leerkrachten en ouders. Daarom 
hebben we gekozen voor Positive Behavior Support (PBS). We hebben ons ten doel gesteld om 
schoolbreed vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren, waarin alle 
leerlingen optimaal kunnen profiteren van het hun geboden onderwijs. Daarbij wordt vooral positief 
gedrag gezien, gestimuleerd en beloond! 
Onze PBS-kernwaarden hebben we gekozen in samenspraak met het team, de ouders en de 
kinderen. Dit zijn drie kernwaarden die ten grondslag liggen aan alle andere in de school geldende 
gedragsverwachtingen en uitingen van gedrag: respect, betrokkenheid en plezier. 

 

mailto:cbshetlichtschip@aves.nl
http://www.hetlichtschip.nl/
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Augustus 2021 

 

Opmerkingen:  

Startgesprekken; Via Parro kunt u vanaf 2 september een afspraak plannen voor een startgesprek 
met de leerkracht. Uw zoon/dochter is hier ook bij aanwezig. Als leidraad voor dit gesprek dient de 
inhoud van het informatieformulier. Tijdens dit gesprek willen we graag het kind beter leren kennen, 
tevens kunt u als ouder(s) kennismaken met de leerkracht(en). 

Continu Verbeteren; Wij werken op Het Lichtschip met het zogenoemde ‘Continu Verbeterproces’. In 
dit proces zitten een aantal stappen geborgd en het laat zien welke stappen wij in de school zetten 
om tot groepsafspraken, groepsdoelen, individuele doelen en organisatiedoelen te komen. In dit 
model staat de leerling centraal. Het werken met data/gegevens stimuleert ons als team, maar 
daarmee ook de leerling, om onderzoekend te leren en te werken. ‘Data-gestuurd werken’ noemen 
wij dat. In het begin van elk schooljaar besteden wij veel specifieke en gerichte tijd aan de 
groepsvorming in elke klas. Dit is onderdeel van ons pedagogisch beleid, maar ook van onze visie op 
burgerschap. 
 

 

1 

Zomervakantie 
 

17  

2 18  

3 19  

4 20 1e Ouderinformatie via Parro 

5 21  

6 22  

7 23 Eerste schooldag 

8 24   

9 25  

10 26  

11 27  

12 28  

13 29  

14 30 PBS week + Brulboei 1  

15 31  

16   
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September 2021 
 

 

 
  

1 
Formulieren startgesprekken mee naar 
huis!  

16 
Startgesprekken 

2  17 Schoolreisje groep 3 t/m 6 

3  18  

4  19  

5  20  

6  21  

7  22  

8 
 

23 
Schoolfotograaf individueel + groep 
MR-vergadering 

9 
 

24 
Schoolfotograaf broertjes/zusjes 
 

10  25  

11  26  

12  27 Brulboei 3 

13 Startgesprekken + Brulboei 2 28  

14 Startgesprekken 29  

15 Startgesprekken 30  

Opmerkingen: 
 
Schoolfotograaf; op donderdag 23 september en vrijdag 24 september komt de schoolfotograaf. 
Op donderdag worden de individuele pasfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. Op vrijdag worden de 
foto’s met broertjes/zusjes gemaakt.   
 
Kernwaarden PBS; onze kernwaarden zijn respect, betrokkenheid en plezier. Hieraan hebben we 
onze schoolbrede afspraken gehangen voor in de gang, tijdens het toiletgebruik, het overblijven, 
het zelfstandig werken, e.d. In de diverse ruimten zie je deze afspraken terug op borden en 
stickers. We spreken elkaar op een positieve manier aan op gedrag.  
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Oktober 2021 
 

1 Start kinderboekenweek  17  

2   18  
 
 

Herfstvakantie 
3  19 

4  20 

5  21 

6  22 

7 
Jaarvergadering AC +  
Ouderavond PBS 

23  

8  24  

9 
 

25 
Studiemiddag; alle leerlingen om 
12.00 uur vrij  

10  26  

11 Brulboei 4 27  

12  28 
 

13 Touwspringchallenge groep 6 t/m 8  29  

14  30 
 

15 Sluiting kinderboekenweek 31  

16    

 

  

Opmerkingen: 
 
Kinderboekenweek; Oktober is de maand van de kinderboeken. Het thema dit jaar is ‘worden wat 
je wil’. Op school besteden we uitgebreid aandacht aan de kinderboekenweek.  
 
Jaarvergadering Activiteitencommissie & ouderavond PBS; op donderdagavond 7 oktober wordt 
de eerste jaarvergadering van de activiteitencommissie (AC) gehouden. Ze zullen zich 
verantwoorden over de besteding van de ouderbijdrage en de nieuwe begroting tonen. Na een 
korte pauze zullen wij u informeren over PBS. U komt meer te weten over de kernwaarden; 
respect, betrokkenheid en plezier en de gedragsverwachtingen die daaraan gekoppeld zijn. Ook 
zult u kennismaken met het PBS kidsteam, weet u na afloop meer over de groeps- en 
schoolbeloning en heeft u mogelijk ideeën opgedaan om ook thuis op een positieve manier 
gedragsverwachtingen samen met de kinderen te maken. U komt toch ook?  
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November 2021 
 

1 PBS week 17  

2  18  

3  19  

4 MR-vergadering 20  

5  21  

6  22 Brulboei 6 

7  23  

8 Brulboei 5 24  

9  25  

10 Nationale boomfeestdag 26  

11  27  

12  28  

13  29  

14  30  

15    

16    

Opmerkingen: 
Kernwaarden school;  Wij zijn in alles wat we doen: Oorspronkelijk, Aanvullend & Waarderend. De 
woorden staan met elkaar in verbinding: Je kunt het zien als tegenstellingen die bij elkaar horen 
om het verschil en de kwaliteit van elke waarde te kunnen ervaren. Voor onze kernwaarden geldt 
dat ze met elkaar samenhangen. 
Oorspronkelijk 
Wij weten wat je oorsprong is en zijn benieuwd naar hoe jij je ontwikkelt. 
Wij waarderen jouw oorspronkelijkheid. 
Dat betekent dat jij leert waarderen waar je vandaan komt en de waarde kent van oorsprong van 
andere mensen. 
Aanvullend 
Wij vullen elkaar aan. 
Wij kennen de waarde van het (elkaar) aanvullen. 
Dat betekent dat jij leert je aan te laten vullen en dat je andere mensen aanvult met jouw zijn. 
Waarderend 
Wij weten als geen ander waarde toe te kennen. 
Wij waarderen jouw oorsprong en jouw aanvullen. 
Dat betekent dat jij leert waarderen; waarde (toe)kennen en dat benoemen. 
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December 2021 
 

1  17  

2  18  

3 Sintviering 19  

4  20 Brulboei 8 

5 
 

21  
6 Brulboei 7 22  

7  23 Kerstviering (avond) op school 

8  24 Start kerstvakantie om 12.00 uur 

9  25  

10  26  

11  27 

Kerstvakantie 

12  28 

13  29 

14  30 

15  31 

16    

 

Opmerkingen: 
 
Sinterklaas: Dit schooljaar verwachten we Sinterklaas op vrijdag 3 december.  
 
Kerstviering: We vieren het kerstfeest op donderdagavond 17 december samen met onze 
leerlingen.  
 
Brulboei; onze nieuwsbrief heet ‘de Brulboei’, hierin staan de laatste nieuwtjes, de thema’s van 
onze godsdienstmethode ‘Kind op Maandag’ en andere weetjes over de school. U ontvangt de 
Brulboei via Parro (oudsten-groep). Ook zijn alle edities terug te lezen via de website. 
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Januari 2022 

1  17 
PBS week 
Brulboei 9 

2  18 Ouderavond Portfolio 

3  
 
 

Kerstvakantie 

19  

4 20  

5 21  

6 22  

7 23  

8  24  

9  25  

10  26  

11  27  

12  28  

13  29  

14  30  

15  31 Brulboei 10 

16    

 

Opmerkingen: 
 
Toetsperiode; In de derde t/m de vijfde week in het nieuwe jaar zal uw kind diverse toetsen maken 
om te kijken hoe hij/zij kind vordert in zijn/haar ontwikkeling. Wilt u zoveel mogelijk dokter- en 
tandartsafspraken plannen in de middagen?  
 
Identiteit; Als team van Het Lichtschip willen wij graag een open, christelijke basisschool zijn, waar 
ruimte is voor ieder kind, ieder met zijn/haar eigen achtergrond. 
Als christelijke basisschool hechten wij veel waarde aan het meegeven van deze 
levensbeschouwelijke identiteit door de christelijke waarden en rituelen vorm te geven. 
In de praktijk betekent dit dat we samen stil staan bij de christelijke vieringen en herdenkingen 
zoals de geboorte en het sterven en de opstanding van Jezus en dat we met ‘Kind op Maandag’ 
(methode voor godsdienstige vorming) woorden geven aan actuele thema’s die een relatie of 
herkenning kennen met de verhalen uit de Bijbel. 
Wij zien onszelf als het ‘verlengstuk’ van de levensbeschouwelijke opvoeding thuis. Dit alles kan 
uiteraard alleen vanuit een wederzijds respect en vertrouwen (oorspronkelijk en aanvullend). 
De minimale verwachting die wij met (nieuwe) ouders communiceren is dat we vragen onze 
identiteit te respecteren en dat we elkaar aanvullen. 
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Februari 2022 
 

1  15  

2 Studiedag; alle leerlingen vrij 16  

3  17  

4  18 Live Lichtschip Show 

5  19  

6  20  

7  21  
 

Voorjaarsvakantie 

8  22 

9  23 

10 MR-vergadering 24 

11  25 

12  26  

13  27  

14 Brulboei 11 28 Portfoliogesprekken 

 

Opmerkingen: 

 
Portfoliogesprekken; In het kader van het implementeren van de stappen van het Continu 
Verbeteren gaan we ook werken met portfolio’s in plaats van rapporten. Het portfolio is van de 
leerling zelf en hij/zij zal ook een gedeelte van het portfolio zelf samenstellen en deze presenteren 
aan u als ouder. Twee keer per jaar zal de leerling zijn/haar ontwikkeling presenteren. Daarin kan 
een kind laten zien wat hij/zij beheerst, waar het zich in ontwikkeld heeft en wat het nog wil leren. 
Dit portfolio bevat de volgende categorieën: Dit ben ik, Dit wil ik, Dit kan ik, Zo ziet de leerkracht 
mij & Waar ik trots op ben. 
De opdrachten waar de leerling aan gewerkt heeft, voegt de leerling op eigen initiatief toe aan het 
portfolio. Zo kan het gebeuren dat een toets met een lager cijfer in het portfolio komt, omdat de 
leerling heel trots is dat hij of zij op een toets van een voor hem of haar moeilijk vak toch een 
goede prestatie heeft geleverd.  
Juist het nadenken over waaróm de leerling voor deze prestaties kiest, stimuleert de leerling om 
kritisch te kijken naar de eigen prestaties. Daarbij formuleren leerlingen in een coachingsgesprek 
met de leerkracht waarom ze trots zijn op het werk.  
Op 1 februari hopen we een ouderavond te kunnen organiseren waarin we u meer kunnen laten 
zien en vertellen over het portfolio op Het Lichtschip.  
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Maart 2022 
 

1 Portfoliogesprekken 17  

2 Portfoliogesprekken 18  

3 Portfoliogesprekken 19  

4 Portfoliogesprekken 20  

5  21 Brulboei 13 

6  22  

7 
PBS week 
Brulboei 12 

23 
 

8  24  

9  25  

10  26  

11 
Studiemiddag; alle leerlingen om 12.00 
uur vrij 

27 
 

12  28  

13  29  

14  30  

15  31 MR-vergadering 

16    

 

Opmerkingen: 
 
Verlof aanvragen; In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof voor gewichtige 
omstandigheden. Dat is alleen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een familiejubileum of 
overlijden van een familielid. Daarnaast kan er een extra vakantie aangevraagd worden indien één 
van de ouders een specifiek beroep heeft waardoor niet in de reguliere vakantieperioden vakantie 
gehouden kan worden. Beide soorten verlof moeten schriftelijk en bijtijds (8 weken van tevoren!) 
worden aangevraagd. Hiervoor zijn op school speciale formulieren (bij directie/administratie) 
verkrijgbaar.  
De leerplicht geldt pas vanaf vijf jaar. Wij vragen u echter wel om ook al bij vierjarigen een 
formulier in te vullen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
 
Wijzigingen in gegevens; zijn er wijzigingen in mailadressen of telefoonnummers, wilt u deze dan 
z.s.m. doorgeven aan de leerkracht van uw kind of mailen naar cbshetlichtschip@aves.nl 
 

 
  

mailto:cbshetlichtschip@aves.nl
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April 2022 
 

1  17 Eerste Paasdag 

2  18 Tweede Paasdag 

3  19 Studiedag; alle leerlingen vrij!  

4 Brulboei 14 20 Eindcito 

5 Nationale Buitenlesdag 21 Eindcito 

6 
 

22 
Eindcito 
Koningsspelen  

7  23  

8  24  

9  25  
 

Meivakantie 

10  26 

11  27 

12  28 

13  29 

14 
Alle leerlingen om 12 uur vrij 
16:00-20.00 uur Paasviering met het 
hele gezin! 

30  

15 Goede Vrijdag   

16    

 

Opmerkingen: 
 
Koningspelen; onder schooltijd zullen we diverse sportieve activiteiten ondernemen om de 
verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. 
 
Paasviering; de Paasviering vieren we deze keer met ouders op school. Houdt u uw agenda vanaf 
16.00 uur vrij? 
 
LIST; Het doel van ons leesonderwijs is om gemotiveerde en zelfstandige lezers te krijgen die lezen 
voor hun plezier. We werken met LIST (Lezen IS Top) een lees interventieproject voor scholen met 
een totaalaanpak). 
Elke morgen van 8.30 uur tot 9.00 uur leest de hele school. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 
beginnen met een ‘mini’lesje, waarmee de leesmotivatie gestimuleerd wordt. Daarna wordt er 
gedeeltelijk groepsdoorbrekend : hommel gelezen (zachtjes hardop lezen) en stil gelezen. 
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Mei 2022 
 

1  17 Verkeersexamen groep 7 

2  
 

Meivakantie 

18  

3 19  

4 20  

5 21  

6 22  

7  23 Brulboei 16 

8  24  

9 Brulboei 15 25 Avesdag: alle leerlingen vrij! 

10  26 Hemelvaartsdag 

11  27 Vrije dag 

12 MR-vergadering 28  

13  29  

14  30  

15  31  

16 PBS week   

 

Opmerkingen: 
 
Onze schoolafspraken: 
In de klas; we hebben respect voor elkaar, we zijn betrokken bij elkaar, we vormen een plezierige 
klas en iedereen komt op tijd binnen.  
In de gang; ik roop rustig, ik gebruik mijn liniaalstem, ik help de gang netjes te houden. 
In de wc; ik doe hier stinkend mijn best en houd het netjes voor de rest, ik laat anderen met rust. 
Op het plein; ruzie praten we uit en als dat niet lukt gaan we naar de juf/meester, ik help mee het 
plein netjes te houden, iedereen hoort erbij! 
Vrije werkruimtes; ik gebruik mijn liniaalstem, ik werk aan mijn eigen taak, ik laat mijn werkplek 
netjes achter. 
Bij het overblijven; ik eet met mijn mond dicht, ik blijf zitten bij het eten.  
In de kleedkamer bij gymnastiek; ik heb respect voor mezelf en voor anderen, ik houd mijn 
handen, voeten en spullen bij me, ik help mee de kleedkamer netjes te houden, ik ben sportief 
(winnen doe je met elkaar, verliezen ook!) 
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Juni 2022 

 

1  17  

2  18  

3 Pinksterfeest in de eigen groep 19  

4  20  

5 Eerste Pinksterdag 21  

6 Tweede Pinksterdag 22  

7  23  

8  24  

9  25  

10  26  

11 
 

27 
Portfoliogesprekken 
Brulboei 18 

12  28 Portfoliogesprekken 

13 Brulboei 17 29 Portfoliogesprekken 

14  30 Portfoliogesprekken 

15    

16 MR-vergadering   

 

Opmerkingen: 
 
Toetsperiode: In de 2de en 3de week van juni zal uw kind diverse toetsen maken om te kijken hoe 
hij vordert in zijn ontwikkeling. Wilt u zoveel mogelijk dokter- en tandartsafspraken plannen in de 
middagen? 
  
Doorschuifmoment; Op dit moment schuiven de leerlingen op de ochtend een uurtje door naar de 
groep waar ze na de zomer zitten. Ook zullen ze kort kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en) 
en de leerstof.   
Nieuwe leerlingen (die na de zomer op onze school zullen starten) zijn de hele ochtend 
uitgenodigd. 
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Juli 2022 
 

1 Portfoliogesprekken 16 

 

Zomervakantie 
t/m 

26 augustus 2022 
 

2  17 

3  18 

4 Studiedag; alle leerlingen vrij! 19 

5  20 

6  21 

7 Afscheid groep 8 22 

8  23 

9  24 

10  25 

11 
Kamp groep 7/8 
Brulboei 19 

26 

12 Kamp groep 7/8 27 

13 Kamp groep 7/8 28 

14 Zomerfeest 29 

15 Alle leerlingen om 12.00 uur vrij! 30 

  31 

 

Opmerkingen: 
 
Eerste schooldag 2022-2023; Maandag 29 augustus 2022 
 
Website; Op onze website (www.hetlichtschip.nl) kunt u diverse documenten terugvinden zoals de 
Brulboei, de Schoolgids en het Schoolplan. Neem snel een kijkje!  
 

http://www.hetlichtschip.nl/

