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Agenda 
 
Maandag 8 t/m vrijdag 12 november  Voortgangsgesprekken leerlingen (op uitnodiging van de leerkracht) 
Woensdag 10 november  Nationale boomfeestdag (Groep 6 en groep 7/8)  
Maandag 22 november   Brulboei 6 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De herfst is in volle gang. Dat merken we aan de natuur buiten, met wisselend weer en mooie 
gekleurde bladeren.  Sommige bomen zijn al bijna kaal. Bij de herfst horen ook de 
verkoudsheidsklachten en griep. Met het Coronavirus dat nog volop om zich heen slaat vragen we u 
voorzichtig te zijn. Raadpleeg bij klachten de beslisboom (nogmaals als bijlage toegevoegd). De 
afstandsrichtlijn tussen volwassenen is weer ingevoerd (1,5 meter) en op veel plekken wordt weer 
het dragen van een mondkapje gevraagd. Bij de ingang staat een handdesinfectiezuil. We vragen u 
hiervan gebruik te maken als u het gebouw betreedt. Binnen Aves is de invalpool aan het begin van 
de week al leeg. Gelukkig hebben we, doordat collega’s extra bijspringen, kunnen voorkomen dat er 
groepen moeten worden opgedeeld of naar huis worden gestuurd. Daarom nogmaals een beroep op 
u, om de richtlijnen serieus te nemen.  
Er hebben in totaal 17 leerlingen meegedaan met de scholencross. Alle leerlingen hebben een lintje 
gekregen en drie leerlingen vielen zelfs in de prijzen. Sietske, Vive en Bas van harte gefeliciteerd! 
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Lief en Leed 
Het re-integreren van juf Diana verloopt voorspoedig. Ze is steeds meer aanwezig voor de groep en 
de extra inzet van juf Tineke en juf Mieke bouwen we langzaam af.  
Helaas is juf Marisca zaterdag positief getest op het Coronavirus. Ze is ziek, maar het ergste lijkt 
achter de rug. Komende week is ze in elk geval nog thuis. We wensen haar veel beterschap!  
Juf Marieke geniet inmiddels van haar welverdiende zwangerschapsverlof.  
Juf Janine start vanaf donderdag 11 november weer bij ons op school, zij heeft haar verlof achter de 
rug. We wensen haar veel werkplezier in groep 1/2.   
Vandaag vieren we de verjaardagen van Bauke en Febe. Jesse. Björn, Marijn, 
Jona en Yoёlle, jullie (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: Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen van Jakob en 
Esau. Die verhalen lopen door in de verhalen over Jakobs zoons: Jozef en zijn 
broers. Jozef wordt door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte, waar hij 
uiteindelijk onderkoning wordt. 
 

Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent (Genesis 41: 9-57 en Genesis 42)  
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van 
hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat 
ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze 
gehoord hebben dat daar graan is. 
 
Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen? (Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13)  
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin 
meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een 
zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal. 
 
Positive Behavior Support (PBS)  
 In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer heeft groep 1/2B een stukje aangeleverd.  
De tussenstand voor de schoolbeloning is 250 munten. We sparen voor een vossenjacht en zitten nu 
al op de helft! In de afgelopen pbsweek hebben we de gedragsverwachtingen in het toilet en in de 
gang weer opgefrist (zie ook Parroberichten 1 en 5 november).  

Yes! Twee weken geleden hebben wij ons eerste PBS 
klassendoel bereikt! Groep 1/2B (De Toffe Tijgers) 
heeft 50 munten verdiend door samen te werken aan 
een fijne sfeer in de klas waar iedereen erbij hoort! 
Als beloning mochten we met onze eigen fiets, 
skeelers, step, rolschaatsen of andere 
wieltjesspeelgoed buiten spelen. Wat was het leuk 
om zo samen te vieren dat we ons doel hebben 
bereikt!  
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Vorige week hebben we een nieuw doel 
bedacht: ‘Tijdens het eten zijn we eerst stil 
en na 10 minuten gebruiken we onze 
liniaalstem’. Tijdens het eten hebben we 
altijd een gezellig klassiek muziekje op zodat 
we rustig kunnen luisteren en eten tegelijk. 
Maar bij een nieuw doel hoort natuurlijk ook 
een nieuwe beloning! De twee beloningen 
waar we uit gingen kiezen waren: een extra 
speelgoedmiddag of een pyjamadag. Maar 
toen we gingen stemmen, kwam er een 
gelijkstand uit. We hebben daarom twee 
kaartjes in een bakje gedaan met op ieder 
één beloning. En het kaartje dat we 

getrokken hebben was………de pyjamadag! 
We gaan dus hard aan ons doel werken, want een pyjamadag lijkt ons erg gezellig! 
Groetjes van groep 1/2B  

Innen ouderbijdrage 2021-222 
Voor dit schooljaar staat er weer een aantal leuke en mooie activiteiten gepland. Hierover bent u op 
de jaarvergadering van de Activiteitencommissie (AV) geïnformeerd. Om deze activiteiten mogelijk te 
maken vragen we u elk jaar om de ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zonder deze 
bijdrage is het organiseren van het sinterklaasfeest, een kerst- en paasviering, het afscheid van groep 
8 en een zomerfeest niet te realiseren.  
De bijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 20 euro per leerling. Veel ouders hebben hiervoor 
een machtigingsformulier ingevuld, de bijdrage wordt dan rond woensdag 10 november 
afgeschreven.  
Er zijn ook ouders die geen machtigingsformulier hebben ingevuld. Wilt u dit alsnog doen?. Er ligt 
een aantal machtigingsformulieren op het bureau van Pietronella klaar. Als u geen machtiging heeft 
afgegeven, vragen we u zelf de bijdrage van 20 euro per kind over te maken naar: NL 95 RABO 0351 
4919 10. We vertrouwen op uw medewerking! Samen maken we er weer een mooi schooljaar van!  
Voor vragen?; ac.cbshetlichtschip@aves.nl  
Karin Winter, penningmeester AC CBS Het Lichtschip  
 
Lichtjesavond en plaatsing Hemelpostbrievenbus begraafplaats te Ens  

Geachte heer/mevrouw, Graag brengen wij jullie als school op de hoogte van 
het feit dat er zaterdag 20-11-2021 een lichtjesavond georganiseerd gaat 
worden op de begraafplaats te Ens. Een lichtjesavond wordt georganiseerd 
om de mensen te herdenken die helaas niet meer onder ons zijn. In Ens werd 
er nog geen lichtjesavond georganiseerd, wij zijn de werkgroep Remember 
Then opgestart om een lichtjesavond te organiseren.  

Een idee welke ook bij ons is ontstaan is om een brievenbus te plaatsen voor Hemelpost. Deze 
brievenbus willen wij plaatsen zodat kinderen een kleurplaat of brief kunnen schrijven naar diegene 
die er niet meer is. Op deze manier willen wij rouw bespreekbaar maken voor kinderen en de 
ouders/verzorgers een opening geven om eventueel het gesprek aan te gaan. Uiteraard zal er zeer 
zorgvuldig met deze post worden omgegaan. De brievenbus wordt eens per periode leeg gehaald en 
de post zal worden vernietigd.  
De lichtjesavond wordt georganiseerd op 20-11-2021 en is van 18:00 tot 21:00 uur. Wij willen graag 
om 18:30 uur de brievenbus feestelijk openen. Het zou mooi zijn als er een aantal leerlingen willen 
meewerken aan deze feestelijke opening. U kunt een berichtje sturen naar; 
stefanveldhuis@hotmail.com 
Met vriendelijke groet, Stefan Veldhuis Namens de werkgroep Remember Then 
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Herhaling: Campagne 'AAN in het donker' provincie Flevoland 
De landelijke campagne omtrent fietsverlichting loopt al vele jaren en 
is erg succesvol. De campagne "AAN in het donker" vraagt extra 
aandacht voor het gebruik van fietsverlichting. De provincie Flevoland 
heeft vorige week een krijttekening bij ons op school geplaatst om 
extra aandacht te vragen voor dit belangrijke thema.  
De duurzame kalk-krijtuiting verdwijnt binnen enkele weken vanzelf 
door weersomstandigheden. Veilige fietskilometers gewenst!  
 
De volgende Brulboei verschijnt op 22 november 2021   


