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Agenda 
 
Donderdag 23 december  Kerstviering? 
Vrijdag 24 december   Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen vrijdag hebben we op school het Sinterklaasfeest gevierd. Aan de foto’s en de blije 
kinderkoppies te zien was het erg geslaagd! Ook de leerlingen in groep 6 t/m 8 hadden weer erg hun 
best gedaan om een mooi superprise met gedicht af te leveren. Nu gaan we op naar Kerst. Gezien de 
richtlijnen zal dit feest er ook wat aangepast uit komen te zien. De kerstcommissie vergadert er 
vandaag over. De viering staat nu nog gepland op donderdagavond 23 december, maar mogelijk 
wordt deze verplaatst onder schooltijd op donderdag en/of vrijdag. Later hierover meer!  
Op donderdag 25 november hebben alle gezinnen een uitnodiging gehad voor het invullen van de 
ouder-enquête. Inmiddels hebben al 16 van de 86 uitgenodigde ouders deze ingevuld. Voor een 
representatieve uitslag zou ik toch minimaal 75% respons willen hebben. Daarom wil ik u nogmaals 
uitnodigen om de enquête in te vullen. Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze 
school belangrijk om te weten wat ouders van de school vinden. Dat helpt ons om te werken aan de 
juiste onderwerpen: wat gaat goed en waar kunnen wij ons verbeteren? 
Van elke gezin is er één ouder/verzorger uitgenodigd om deze enquête in te vullen. Wilt u de 
enquête invullen voor het oudste kind dat bij ons op school zit? De enquête loopt van 24 november 
tot 24 december 2021. Het invullen van het onderzoek duurt zo’n 15 minuten. Een uitnodiging voor 
deelname is via de mail op donderdag 25/11 verstuurd. Na de sluitingstermijn ontvangt de school 
een rapportage. De uitkomst van de ouder-enquête wordt besproken met team en MR. Ook zullen 
we u via onze nieuwsbrief (Brulboei) informeren over de uitkomsten. De gegevens kunnen t.z.t. ook 
vergeleken worden met andere scholen die het onderzoek hebben afgenomen. Doet u ook mee? 
Mocht u vandaag geen mail hebben ontvangen en wilt u wel graag de enquête invullen, stuurt u mij 
dan een berichtje (p.vandijk@aves.nl) dan probeer ik het samen met u op te lossen. Check voor de 
zekerheid ook uw spam/junkmailbox. 
 
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 Janneke is tot de kerstvakantie op dinsdag 
ambulant. Juf Marlies werkt dan in groep 6.   
 
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: 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 49 (06/12 - 10/12) – Dit is je kans! (Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4) 
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraagt of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, 
maar er is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, 
kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis van 
David. 

Week 50 (13/12 - 17/12) – Luister eens! (Lucas 1: 5-56) 
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet zullen een 
kind krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret krijgt ook Maria een bijzondere boodschap 
van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar haar tante om 
het geluk met haar te delen. 

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 386 munten.  
 
Aan het begin van het schooljaar hebben we in de klas gebrainstormd over groepsafspraken voor dit 
schooljaar. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de keuze (via stemming) van 6 groepsafspraken: 
· We zijn lief voor elkaar 
· Iedereen hoort erbij 
· We maken er een fijne dag van 
· We nemen het stilteteken binnen 5 seconden over 
· We werken zelfstandig 
· We doen goed mee 

Als je goed kijkt zie je dat de eerste 3 afspraken vooral gaan over hoe je met elkaar 
omgaat en de laatste 3 over wat er nodig is om veel te leren. In overleg met de 
kinderen hebben we er toen voor gekozen de vierde afspraak te gaan oefenen. En 
dat oefenen heeft geholpen, want wij nemen nu het stilteteken binnen 5 seconden 
over. En dat is fijn, want dan verliezen we weinig onderwijstijd en kunnen we veel 
leren. Elke keer dat het lukte verdienden we een muntje en afgelopen dinsdag was 

het zover: we hadden de afgesproken 54 muntjes verdiend. De beloning die we vooraf bedacht 
hadden was: samen kijken naar de film “The Good Dinosaur”. Wat was dat gezellig! 
Deze week gaan we opnieuw met elkaar naar de groepsafspraken kijken en in overleg met de 
kinderen kiezen we dan een nieuw doel om aan te werken. En als we een nieuw doel gekozen 
hebben gaan we natuurlijk eerst met elkaar in gesprek over dat doel. Bijvoorbeeld: Lief zijn voor 
elkaar, hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig? Wat helpt daarbij? Wat kun jij er 
zelf aan doen? 
Vraag volgende week maar eens aan uw kind welk doel we gekozen hebben. Het kan het u vást 
vertellen! 
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Enthousiaste en betrokken ouders gezocht!  
Beste ouders en verzorgers, 
Voor het schooljaar 2022/2023 zijn we op zoek naar 
twee nieuwe medezeggenschapsraadleden voor de 
oudergeleding van MR Het Lichtschip. Dit betreft een 
algemeen lid en een voorzitter. 
Op dit moment zijn Gert van Benthem en 
ondergetekende als oudergeleding in de MR. Gert 
zijn laatste kind zit in groep 8 en volgend schooljaar 
heeft hij geen kinderen meer op Het Lichtschip. 
Ondergetekende zit reeds 7 jaar in de MR en zal conform de termijnen van zitting stoppen als 
voorzitter bij de MR. 
Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) zijn er ongeveer zes structurele overleggen per jaar 
samen met de MR-leden vanuit de personeelsgeleding. Ook wordt de directrice vaak uitgenodigd 
tijdens dit overleg. 
De MR kan gezien worden als een intermediair tussen de school en de ouders. De leden hebben op 
verschillende onderwerpen een advies- of stemrecht. Bij sommige onderwerpen is er goedkeuring 
nodig van de MR om zaken te wijzigen. Bij andere onderwerpen wordt het advies gevraagd. 
In een schooljaar is er een aantal terugkerende onderwerpen zoals begroting, planvorming, formatie 
en verbeterpunten. De laatste jaren zijn we als MR betrokken geweest bij incidentele onderwerpen 
als vacature directeur, fuseren van de SCPO en AVES en de invoering van het continurooster. 
De officiële zitting in de MR vindt dus plaats in volgend schooljaar. Voor een soepele overgang zullen 
de nieuwe leden al dit schooljaar één of twee vergaderingen gaan bijwonen. 
Voelt u zich betrokken bij de school en het reilen en zeilen hiervan dan zien we uw kandidaatstelling 
graag tegemoet. 
Indien er meer dan twee kandidaten zich aanmelden zal er, net als de vorige keren, een stemronde 
plaatsvinden onder de ouders. 
Voor vragen en aanmeldingen kunt u één van de MR-leden aanspreken of een mail sturen naar 
mr.cbshetlichtschip@aves.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
Ivo Bakker, Voorzitter MR Het Lichtschip 
 
De volgende Brulboei verschijnt op 20 december 2021   


