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Agenda 
 
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  
Donderdag 4 november   MR-vergadering & Stuurgroep PBS 
Maandag 8 november    Brulboei 5 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen donderdag hield de Activiteitencommissie haar eerste jaarvergadering. Er is teruggeblikt 
op de activiteiten van afgelopen schooljaar. Ook heeft ze inzicht gegeven in de financiën. Mocht u 
vragen hebben dan kunt u die stellen via ac.cbshetlichtschip@aves.nl We danken Jessie en Karin als 
bestuur hartelijk voor hun inzet en zijn blij dat ze ook dit schooljaar deze taak weer op zich willen 
nemen  als voorzitter en secretaris van de AC. We willen nogmaals benadrukken dat we als team de 
inzet van ouders om allerlei leuke schoolactiviteiten en vieringen (samen met teamleden) te 
organiseren ontzettend waarderen.   
Het tweede deel van deze avond ging over PBS. Het was fijn om met een groep van 16 ouders in 
gesprek te gaan over dit onderwerp. Vooraf hebben we de verwachtingen over het onderwerp PBS 
geïnventariseerd. De ouders zijn geïnformeerd hoe PBS is opgebouwd en hoe dit vorm gegeven is bij 
ons op school. Ook zijn we met behulp van stellingen in gesprek gegaan. De conclusie is dat de 
waarden respect, betrokkenheid en plezier voor veel van de aanwezige ouders herkenbaar waren in 
de school en in het handelen van leerkrachten en leerlingen. Ook zijn het mooie waarden om mee te 
nemen naar huis. De avond hebben we afgesloten met de PBS-gedachte ‘Alles wat je aandacht geeft 
– groeit’ en de primeur van het informatiefilmpje van onze school. Ook nieuwsgierig? Het filmpje is 
te bekijken via onze website: www.hetlichtschip.nl 
Na de reminder van afgelopen donderdag hebben nog 35 ouders/verzorgers de mini-enquête over 
de nieuwe schooltijden ingevuld. Fijn, ik denk dat we op deze manier een representatief beeld 
hebben gekregen. Ik verwijs u graag naar de aparte bijlage bij deze Brulboei voor de uitslag.     
Ik kreeg het verzoek van Francien Soeter (directeur OBS De Regenboog) om aandacht te vragen voor 
de snelheid waarmee er auto’s door de Sportweg rijden. ‘s Morgens is het erg druk met het brengen 
van kinderen, houdt u rekening met uw snelheid?  
 
Lief en Leed 
Helaas voelden juf Danielle (groep 1/2A) en juf Diana (groep 3) zich niet fit genoeg om te werken. 
Gelukkig gaat het met hen weer de goede kant op en hebben we door invallers in te zetten, extra 
inzet van eigen mensen én intern te schuiven de groepen niet naar huis hoeven te sturen. We hopen 
dat beide leerkrachten na de herfstvakantie hun werkzaamheden weer op kunnen pakken.  
Juf Janneke Breedijk (groep 6) is weer helemaal beter en werkt inmiddels weer volledig in groep 6.  
Fijn!  

Pietronella van Dijk-Jongbloed, Directeur CBS ‘Het Lichtschip’ 

Cbs ‘Het Lichtschip’ 
Sportweg 24 
8307 AN Ens 

0527-271512 
Website: www.hetlichtschip.nl 

E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl  
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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. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de komende periode lezen we 
de laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is. 
Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau sterk genoeg om zich met 
elkaar te verzoenen. 
Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, waarin veel 
herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers 
van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt 
hij onderkoning en uiteindelijk komen die zelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal 
van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving het laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe 
mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat 
mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God steeds bij hem is geweest, 
ook toen hij in de put zat en in de gevangenis. 
Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen we welke dromen zij zelf 
en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je overdag 
misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij 
bent dat het ‘maar een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je 
bang voor bent. 
We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken opleveren in de klas! 
 
Met vriendelijke groet, Erik Idema (Hoofdredacteur van Kind op Maandag) 

 
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 41 (11/10 - 15/10) – Hoe sterk ben jij? (Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29)  
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een 
onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de mensen. Als Esau 
en Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven. 
 
Week 42/43 (18/10 - 29/10) – Zie je mij? (Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6)  
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem 
wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar 
Egypte wordt gebracht? 
 
Positive Behavior Support (PBS)  
 In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer heeft groep 4/5 een stukje aangeleverd.  
De tussenstand voor de schoolbeloning is 151 munten. We sparen voor een vossenjacht. 
 



 

3 

 

PBS in groep 4/5 
Ook bij ons in de klas hebben we met elkaar nagedacht over de vragen:  
Hoe zorgen wij ervoor een fijne klas te zijn? 

Wat hebben we nodig om veel te leren? 

Daarbij heeft ieder kind op Post-its geschreven wat 
daarvoor nodig is. Al die Post-its hebben we verzameld, 
gelezen en gerubriceerd, waarna we door stemming 
gekozen hebben voor de volgende groepsafspraken: 
In groep 4/5: 

• mag iedereen meedoen 

• zijn we lief voor elkaar 

• maken we er een leuke dag van 

• nemen het stilteteken snel over 

• doen we goed mee 

• werken we zelfstandig 

Deze afspraken zijn door iedereen “ondertekend” en 
hangen op het databord in onze klas. Dit vinden wij belangrijk, hier gaan we aan werken en hier 
houden we elkaar aan! 
Op dit moment werken we aan: “We nemen het stilteteken binnen 5 seconden over”. Dit vonden we 
een belangrijke groepsafspraak, want als juf iets wil zeggen vinden we het belangrijk dat het snel stil 
is, zodat er niet teveel tijd verloren gaat aan wachten. Elke keer dat het lukt binnen 5 seconden 
krijgen we een muntje en bij 50 muntjes krijgen we een groepsbeloning. Wat de beloning is? Dat is 
nog even geheim! 

Verder sparen we met de hele school voor de schoolbeloning: VOSSENJACHT! We kunnen muntjes 
verdienen voor goed gedrag in alle ruimtes binnen de school. Bij 500 gespaarde muntjes gaan we een 
Vossenjacht doen. Lotte Smit haalt elke vrijdagmiddag alle schoolmuntjes op en telt dan hoeveel we 
er al hebben. De stand staat momenteel op 151 muntjes. 
En voor de gedragsverwachting “Ik help mee de gang netjes te houden” 
hebben we ook iets bedacht: Elke dag na de pauze, als de helpers de GFT-
bak naar de container brengen ( om fruitvliegjes te voorkomen) letten zij 
ook op de netheid van de gang: ze hangen bijv. jassen die op de grond 
gevallen zijn op, rapen propjes op, enz. Zo dragen we ook mee 
verantwoordelijkheid voor onze school en dat past dan weer bij onze 
waarde BETROKKENHEID. 
 
Groep 4/5 
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Florescat – leren met je handen!  
Ik ben Max en zit in groep 6. Vanaf de grote vakantie krijg ik 1 
ochtend in de week soort van praktijkles. Dit heet Florescat. Hier bij 
gaan we bij bedrijven langs en dan leer ik wat hun ook doen. Vorige 
week zijn wij bij VHM in Ens geweest.  
Daar hebben we gezien hoe er getekend wordt met de computers en 
hoe ze lassen. En we hebben daar een metalen appel gemaakt. 
We hebben daar een kraan gezien die 2 á 3 ton kan 
tillen. 
Het is voor mij om te leren hoe je vooral met je 
handen werkt.  
Florescat is voor kinderen die meer met hun 
handen kunnen werken dan met hun hoofd. 
Ik vind het zelf best leuk, want je leert veel.  
Ik wou dat ik het al veel eerder had mogen doen. 

Groetjes Max 
 
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 
zal in de weken 43 t/m 45 een krijttekening bij ons op school plaatsen 
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 8 november 2021   


