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Agenda 
 
Maandag 27 december 2021  t/m vrijdag 7 januari 2022 Kerstvakantie  
Woensdag 12 januari       MR-vergadering  
Maandag 17 januari       Brulboei 9 
Maandag 17 t/m 21 januari     PBS-week  
Dinsdag 18 januari       Ouderavond Portfolio (onder voorbehoud)  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vorige week vrijdag vierden we samen met 
onze leerlingen het kerstfeest. Het feest van 
licht, hoop en ‘samen’. Een aantal leerlingen 
dat in quarantaine zat kon aansluiten via 
Teams, zo vierden ze het feest toch mee. Fijn 
dat dat zo kon! In Parro zag ik prachtige sfeervolle foto’s langskomen. Hartelijk dank aan de 
Activiteitencommissie voor het lekkers bij de kleine en grote pauze. Mede mogelijk gemaakt door alle 
ouders door het betalen van de ouderbijdrage. Dank jullie wel!  
Deze week zijn er ongeveer 10 leerlingen per dag aanwezig in de noodopvang. De andere leerlingen 
zijn thuis. We zagen het aankomen, maar toch jammer dat we zo het schooljaar moesten afsluiten. 
We hopen dat deze keuze nu maakt dat we op maandag 10 januari 2022 wel met fysiek onderwijs 
kunnen starten, maar wachten de informatie vanuit het ministerie weer af. Nu eerst het laatste 
weekje en dan genieten van twee weken kerstvakantie.  
TIP: Wil je fijne en grappige momenten beleven met de familie tijdens de kerstperiode? Net als vorig 
jaar heeft Saamen VZW een leuk kerstspel gemaakt waarmee (scholen en) families aan de slag 
kunnen gaan tijdens de kerstperiode. Kies jij ook voor een activiteit vol verbinding en plezier? Ga dan 
aan de slag met deze kaartjes vol leuke vragen, opdrachten en raadsels. Kaartjes voor een fysiek spel 
of een online versie zijn gratis beschikbaar via Webshop | Saamen  
 
Lief en Leed 
Zoals het nu lijkt zijn Janneke Breedijk en Diana na de vakantie weer 100% hersteld. Dank aan de 
invallers Marlies en Tineke die de groep op de dagen dat zij afwezig waren hebben lesgegeven.  
Afgelopen vrijdag is Marieke bevallen van een gezonde zoon. Hij heet Henry Laurens. Alles is goed 
met moeder en zoon! Van harte gefeliciteerd Marieke, Gijsbert, William en Derrick met dit mooie 
kleine wondertje! Veel geluk samen gewenst!    
 
Ouder-enquête 2021/2022 
Op donderdag 25 november hebben alle gezinnen een uitnodiging gehad voor het invullen van de 
ouder-enquête. Inmiddels hebben al een aantal ouders de enquête ingevuld. Op dit moment is het 
niet meer mogelijk de enquête in te vullen. Er is nl. melding gedaan van een technisch probleem 
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m.b.t. de rapportage van de Ouder-enquête. Dit wordt op dit moment door MijnOnderzoekscentrum 
onderzocht.  
Mede gezien de tijdsperiode waarin we zitten (kerstvakantie) en uit het oogpunt van zorgvuldigheid, 
wordt het systeem pas vanaf maandag 10 januari a.s. weer open gesteld.   
Bij de start op 10 januari 2022 worden alle ouders die de enquête nog niet hebben ingevuld 
automatisch opnieuw uitgenodigd. U hoeft daar dus niets voor te doen. Als een ouder in de 
tussenliggende tijd alsnog probeert om het onderzoek in te vullen, krijgt hij/zij de melding dat dit niet 
mogelijk is. En dat zij een nieuwe uitnodiging krijgen op 10 januari. De informatie die al beschikbaar 
is, blijft beschikbaar. 
De onderzoeken die al zijn ingevuld, hoeven dus niet overnieuw.  
Al met al heel vervelend, ik hoop dat u ook in 2022 bereid bent om deze enquête in te vullen.  
 
Tot slot geef ik u graag dit mooie gedicht mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wens u allemaal fijne feestdagen en veel geluk en gezondheid voor in 2022!  
 
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: 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 

Bethlehem 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. 
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Week 51 (20/12 - 24/12) – Heb je het al gehoord? (Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en Matteüs 1: 18-25) 
Bij Zacharias en Elisabet wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast naar zijn 
vader genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral naar God verwijst. In Betlehem 
wordt Jezus geboren, de lang verwachte Zoon van David. Herders zijn de eersten die het horen. Zij 
brengen het goede nieuws verder de wereld in. 
 

 
In deze periode: Het verhaal van Jezus begint klein: een paar vissers bij het meer 
van Galilea zijn de eersten die hem gaan volgen. Maar de groep groeit heel snel. 
Binnen de kortst mogelijke tijd heeft Jezus meer volgelingen dan iemand voor 
mogelijk hield! 
 
 

Week 02 (10/01 - 14/01) – Let op! (Marcus 1: 1-28) 
Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven dat mensen op moeten letten: iemand zal de weg 
voor de Heer vrijmaken. Eeuwen later vertelt Johannes de Doper dat er na hem iemand komt die 
groter zal zijn dan hij. Zo begint het bijzondere verhaal van Jezus. Voor wie goed oplet, verandert het 
leven totaal. 

Week 03 (17/01 - 21/01) – Voeten op de grond, hoofd omhoog (Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12) 
Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een verlamde man die door 
vier vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar hoe Jezus 
mensen op weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd omhoog. 

Positive Behavior Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer heeft groep 6 een stukje aangeleverd.  
De tussenstand voor de schoolbeloning is 431 munten. Nog maar 69 munten te gaan!!!! 
 

Afgelopen weken zijn we in groep 6 aan de slag gegaan met het kleuren en schrijven van 
kerstkaarten voor ouderen. Deze actie is opgezet door het Ouderenfonds. De kinderen hebben uitleg 
gekregen over het Ouderenfonds, hebben geleerd hoe je een kaartje schrijft en hebben nagedacht 
wat we nog meer zouden kunnen doen voor ouderen en/of mensen die veel alleen zijn. Alle kaartjes 
zijn verzameld en verzonden naar het Ouderenfonds, zij zullen onze kaartjes doorsturen. De 
motivatie en betrokkenheid was groot! Een van de reacties: “Ik ken deze meneer of mevrouw niet, 
maar door dit kaartje ben ik wel betrokken en dat voelt best fijn!” 
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Vanuit de gebedsgroep 
Met een aantal ouders komen we regelmatig samen om 
te bidden voor de school, de kinderen, de leerkrachten en 
de ouders. 
Ivm de huidige maatregelen rondom Corona is het wat 
lastiger om fysiek samen te komen, maar mocht je 
gebedspunten hebben, dan nemen we die graag mee. Dit 
mag uiteraard anoniem. Alles blijft vertrouwelijk. 
Hiervoor en/of voor meer informatie kun je mailen naar 
gebedsgroeplichtschip@outlook.com 
 
We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een 
gezond en voorspoedig 2022! 
 
Hartelijke groet, Karin, Katrientje, Ruth en Rineke 

 
 

 
LAATSTE OPROEP: 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 17 januari 2022   


