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Agenda 
 
Maandag 17 januari       Brulboei 9 
Maandag 17 t/m 21 januari     PBS-week  
 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Maandag 10 januari openden we onze deuren weer. Het was goed bijna alle leerlingen weer op 
school te zien.  
Komende weken staat er weer een aantal toetsen op de planning. Het is een momentopname en de 
resultaten worden gebruikt om te kijken waar uw kind op dit moment staat. Er wordt altijd gekeken 
naar de methode gebonden toetsen en of er in vergelijking met het vorige meetmoment (juli 2021) 
voldoende groei is gerealiseerd. Als er afwijkende scores worden gemeten, duiken we dieper de 
materie in om te kijken waar dat aan ligt. De scores kunt u terugvinden in het RapportFolio dat na de 
voorjaarsvakantie met uw kind meegaat. De bedoeling was om nu te starten met het Portfolio, maar 
we hebben meer tijd nodig om samen in gesprek te gaan en een mooi en goed format vast te stellen. 
Nu kunt u dus nog een RapportFolio verwachten, het rapport met een trotsdeel. De ouderavond die 
gepland stond was een tweede poging voor een fysieke bijeenkomst over het Portfolio, maar de 
huidige maatregelen maken dit helaas niet mogelijk. Hierbij de link van het informatiefilmpje dat de 
werkgroep vorig jaar heeft gemaakt; https://youtu.be/AnRxVcsDp_U Zo krijgt u toch een beeld van 
wat een portfolio is en waarom we ervoor kiezen om hiermee te gaan werken. We hopen op een 
ander moment een herkansing te krijgen om u in een fysieke bijeenkomst te informeren over het 
Portfolio.  
Omdat we zoveel mogelijk contact met externen beperken in verband met de richtlijnen, kunnen de 
ouders van de luizencontrole hun werk niet doen. Wilt u zelf even goed de haren controleren van uw 
zoon of dochter? Dat zou erg fijn zijn!  
     
Lief en Leed 
Het schooljaar startte voor Freerk en Daniёlle helaas niet gezond en gelukkig. Zij raakten besmet met 
het Coronavirus. Langzaamaan herstellen ze en we hopen ze in elk geval volgende week weer 
gedeeltelijk voor de groep te zien. Veel beterschap gewenst! 
De tekorten in het onderwijs zijn goed merkbaar. Van de 10 schooldagen was er voor 4 dagen een 
invaller beschikbaar. Dit betekent dat op dit moment de druk op het team hoog is. Verschillende 
collega’s werken extra of switchen van groep om toch de leerlingen zoveel mogelijk fysiek onderwijs 
te kunnen geven. Er is sprake van een grote teamspirit! Het wordt erg gewaardeerd als u als ouder 
dit ook teruggeeft, dank daarvoor!     
In de vorige Brulboei ben ik helemaal vergeten om de jarigen van januari in 
het zonnetje te zetten. Dus hierbij alsnog! De volgende leerlingen zijn al jarig 
geweest in januari: Jasmijn, Preston, Noud, Suze, Daan, Bram en Stephanie. 
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Liam (groep 1A), Kay, Lotte, Bailey, Sill, Dy-Lin, Bas. Sophie en Max vieren hun verjaardag nog. 
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!  
 
Ouder-enquête 2021/2022 
In de vorige Brulboei informeerde ik u over de ellende rondom de ouder-enquête. Door een 
opstapeling van technische problemen bij Mijn Onderzoekscentrum was het voor een groot aantal 
ouders niet mogelijk de enquête in te vullen. Maar er is goed nieuws!!  
Ik hoop dat u de school een warm hart toedraagt en toch tijd wilt nemen om de ouder-enquête in te 
vullen! Bij een responspercentage van 75% kunnen we erop vertrouwen dat de uitslag een 
betrouwbaar beeld geeft van wat de ouders van CBS Het Lichtschip vinden.  
Helpt u ons om onze kwaliteit hoog te houden? 
Voor de vervroegde kerstvakantie waren wij begonnen met het afnemen van een Ouder-enquête. 
Nog niet iedereen heeft deze ingevuld. Daarom wordt het onderzoek opnieuw opengezet tot de 
voorjaarsvakantie. U ontvangt 19 januari via de mail een uitnodiging (met een link en unieke code). 
De mail is afkomstig van team@mijnonderzoekcentrum.nl. 
Het kan zijn dat u al heeft deelgenomen en tóch een uitnodiging krijgt! 
In de uitnodigingsmail staat uitgelegd hoe dit kan. Het heeft te maken met een softwarecrash, 
waardoor enkele ingevulde onderzoeken niet goed zijn verwerkt. Geldt dit ook voor u? Zou u dan 
alstublieft het onderzoek alsnog weer willen invullen? Alvast heel hartelijk dank. 
Uw ingevulde onderzoek levert de school iets op! 
Allereerst krijgen wij in beeld hoe u de kwaliteit van de school ervaart. Dat helpt ons om het goede te 
bewaren. En aandacht te geven aan wat beter kan. Maar daarnaast levert het uw kind ook nog iets 
op! Het team van MijnOnderzoekcentrum vindt het heel vervelend dat het mis ging. Daarom geven 
zij een extraatje. Als minimaal 50 % van onze ouders het onderzoek nu invult, krijgen de kinderen 
buitenspelmateriaal voor in de pauze. Dus kom in beweging en doe mee. Dan krijgen wij ook weer 
inspiratie voor het bewegen buiten! 
Krijgt u geen uitnodiging (maar verwacht u die wel)? 
De eerste tip: controleer of de mail in de spam is terechtgekomen. Een tweede tip is om 
‘team@mijnonderzoekcentrum.nl’ als veilige afzender aan te merken. Hoe dit moet hangt af van uw 
e-mailprogramma.  
Als u geen mail ontvangt, zou u dat dan willen melden? U kunt dit doen door mij een bericht te 
sturen. Ik zorg dan dat u een nieuwe uitnodiging krijgt. 
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: 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 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. 
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Week 04 (24/01 - 28/01) – Dat mag niet, toch? (Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6) 
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals de 
leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van het veld 
om op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel? 

Positive Behavior Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer heeft groep 3 een stukje aangeleverd.  
De tussenstand voor de schoolbeloning is 462 munten. Nog maar 38 munten te gaan!!!! 
 
In groep 3 werken we heel hard en verdienen we veel muntjes.  
Leuk om te zien dat we er al zoveel hebben verdiend. We krijgen muntjes als we bijvoorbeeld zomaar 
iemand helpen, zonder dat het moet van juf. Of als we samen spelen. Dat is een groepsafspraak in 
groep 3.   
In groep 3 hebben wij de volgende groepsafspraken: We helpen elkaar, we spelen samen en 
iedereen hoort erbij. Soms is dat best moeilijk maar we hebben het toch met elkaar afgesproken. We 
hebben zelfs allemaal onze handtekening onder deze afspraken gezet. Als we ons er nu aan houden 
verdienen we dus muntjes.  
We verdienen ook muntjes in de gang, bijvoorbeeld als we goed rustig lopen. Of als we iets 
opruimen, zo houden we samen de gang netjes.   
Met de hele school sparen we muntjes voor een vossenjacht.   
In onze klas sparen we voor een speelgoedmiddag. We hebben al 36 muntjes, die laatste 14 hebben 
we vast snel bij elkaar, dan duurt dat niet zo lang meer!  
In de bijlage vinden jullie een filmpje over onze yell! Zie bijlage! 
 
Deze week is het PBS-week dan zetten we gedragsverwachtingen in een bepaalde ruimte centraal. 
Omdat we nu niet bij elkaar komen in verband met de richtlijnen besteden we er in de groep 
aandacht aan. We hebben de gangafspraken herhaald (ik loop rustig, ik gebruik mijn liniaalstem en ik 
help mee de gang netjes te houden) en aandacht besteed aan de afspraken buiten op het plein na 
schooltijd (Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf, Ik houd het schoolplein netjes & Ik houd de 
spullen op het schoolplein heel). Dat laatste hebben we Ensbreed afgesproken.  
Deze week belonen we extra de gedragsverwachtingen in de gang. Ook heeft groep 6 het 
opruim/schoonmaakrooster voor buiten op het plein weer nieuw leven ingeroepen. Elke week is er 
een groep verantwoordelijk voor de netheid op het plein, kijken of dat werkt!  
 
De volgende Brulboei verschijnt op 31 januari 2022   


