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Laat je zien!!

Brulboei nr. 6 - 2021-2022

Agenda
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december

Sinterklaasviering
Brulboei 7

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
Langzaamaan leven we toe naar de gezellige decembermaand. Inmiddels zijn de gangen weer gezellig
gemaakt met decoraties van Sinterklaas of Piet, deze keer zonder de inzet van de actieve ouders van
de Activiteitencommissie omdat er vanwege Corona zo weinig mogelijk ouders en externen in de
school mogen komen. De meeste leerlingen hebben hun schoen al gezet en ook op school zien we
steeds meer Sinterklazen en Pieten verschijnen in de vorm van mooie knutselwerkjes. Verderop in de
Brulboei meer over de Sinterklaasviering 2021.
Het schilderwerk buiten is afgerond. De rode kleur is van de kozijnen verdwenen en heeft
plaatsgemaakt voor wit, blauw of een groen/blauwe tint. Het oogt allemaal weer lekker fris.
Inmiddels hebben wij ook op school te maken met besmettingen met het Coronavirus. Gelukkig
vallen de klachten bij de meeste leerlingen mee: een aantal ouders heeft wel veel klachten. We
wensen iedereen die zich niet fit voelt veel beterschap. Vorige week heb ik u een brief gestuurd via
Parro van het College van Bestuur van Aves. Binnen Aves hebben we ook te maken met veel
besmettingen en daardoor uitval van leerkrachten. Daarnaast is het lerarentekort ook goed
merkbaar. Ook bij ons op school is het een hele uitdaging om het onderwijs op een goede manier
doorgang te laten vinden. Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben en (tijdelijk) willen
bijspringen, of kent u binnen uw netwerk nog mensen met een onderwijsbevoegdheid die graag voor
Aves willen werken, neem dan contact op met Henny Nijenhuis van Aves ( h.nijenhuis@aves.nl) of
telefoonnummer 0527-610597. Alvast bedankt!
Binnen school blijven we handen wassen, gebruik maken van de handdesinfectie, goed ventileren en
terughoudend zijn m.b.t. vergaderingen/afspraken in grote groepen. Ook houden we ons zo goed
mogelijk aan de afstandsrichtlijn van 1,5 meter. Daarnaast is het testen bij klachten heel belangrijk.
We hebben afgesproken dat de jarigen geen klassen meer rond gaan, maar een verjaardagskaart en
evt. traktatie in de teamkamer leggen, zodat de meesters en juffen hun naam op de kaart kunnen
schrijven.
Lief en Leed
Het re-integreren van juf Diana verloopt voorspoedig. Vanaf volgende week zal ze meer dan 2/3 van
haar werkdagen weer werkzaam zijn op school. Juf Janine is goed gestart op school in groep 1/2B.
De volgende leerlingen zijn jarig in december: Kiana, Femke, Elin, Fleur van Dijk,
Quinn, Fenna, Veerle & Jeffrey . Alvast van harte gefeliciteerd!
Pietronella van Dijk-Jongbloed, Directeur CBS ‘Het Lichtschip’
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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 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed? (Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46)
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt
zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen.

In deze periode: De stad Betlehem staat centraal in deze adventstijd. Het is een
stad vol verhalen. In de eerste twee weken horen we over Ruth en Noömi, die in
Betlehem een nieuwe toekomst vinden. Daarna lezen we de verhalen van
Zacharias en Elisabet, en van Maria die een bijzonder bericht krijgt. In Betlehem
wordt Jezus geboren: een koningskind in een stal.
Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar (Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17)
Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen
gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken op het land van Boaz.
Zo wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt.

Positive Behavior Support (PBS)
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer heeft groep 1/2A een stukje aangeleverd.
De tussenstand voor de schoolbeloning is 321 munten.
In de groep zijn we de afgelopen weken vooral bezig geweest om
elkaar complimenten te geven.
Wat is een compliment? Wanneer geef je een compliment? Is het
moeilijk om een compliment te geven??? Wat voor complimenten
kunnen we bedenken???
Ook is het gouden momenten kistje weer
regelmatig besproken in de
groep…Kinderen geven zelf aan wanneer
ze een gouden moment ervaren. Het mooie om te ervaren is wel dat
kinderen naar mij (juf Danielle) komen om te vertellen…”juf dat is ook
echt wel een gouden moment!”
We hopen zo op deze manier op een fijne manier met elkaar in de groep
om te gaan en te durven, doen en voelen.
Vriendelijke groeten, De Vrolijke Vlinders
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Sinterklaas 2021
Het is weer zover! Sinterklaas en zijn pieten zijn weer
aangekomen in Nederland. De kinderen zijn er al druk
mee. Ook op school willen we dit feest niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Doordat er geen externen de
school mogen betreden zullen we de versiering van de
gangen en lokalen zelf verzorgen.
Dinsdag 30 november gaan we met de kinderen van
groep 1 t/m 5 de schoen zetten. De kinderen knutselen
een schoen op school of gebruiken hun gymschoen. De
groepen 6/m 8 zetten geen schoen, maar zij worden
niet vergeten!
Vrijdag 3 december vieren we het sinterklaasfeest op school. Alle groepen vieren dit in de klas met
een eigen programma. Ook gaan we kijken naar een sinterklaastoneelstuk. Dit wordt verzorgd door
de leerlingen van groep 8.
U hoeft deze ochtend voor uw kind géén fruit en drinken mee te geven voor de kleine pauze. De
school zal zorgen voor wat drinken en wat lekkers. Graag wel een lunchtrommel en drinken mee
voor tussen de middag. De kinderen uit groep 1 t/m 5 krijgen cadeaus van Sinterklaas voor in de klas.
Groep 6 t/m 8 heeft lootjes getrokken.
Tot slot: de kinderen mogen feestelijk verkleed naar school komen! We maken er een gezellige dag
van!
Team het Lichtschip
De volgende Brulboei verschijnt op 6 december 2021
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